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కావ్యాలను విద్వత్చీరికలతో పచురించి పండితులకూ, పరిశోధకులకూ, సహృ 

దయులకూ, ఒక (పణాళిక ప్రకారం ఆందజేస్తున్నది. ఈ కావ్య (పచురణ 

ఆ [పణాళకా ఫలితమే. 

సింహాసన ద్వాతింశిక ఒక కథాకావ్యం; రమ్యామృుత కథా తరింగిణి. 

కథాకథనానికి అనువైన శైలీ సారళ్యానికీ, జాతీయాలకూ, చిత్తాకర్షకములై న 
వర్ణనలకూ, సమకాలిక జీవితవృతానికీ, ఈ కావ్యం చక్కని చిక్కని ఉదా 
హృతి, 

ఈ కావ్యాన్ని పరిష్కరించి, తమ బహుముఖీన (పతిభాపాండిత్యాలను 

(పదర్శిస్తూ సహృదయావర్ణకమెన పిఠికను సమకూర్చి అకాడమీకి అందించి 
తో ఇట జ అల Cd "శ జో సహకరించిన విద్వాంసులు (శ్రీ గడియారం రామకృష్ట్ణశర్మ గారికి కృత జ్ఞతాభి 

వంద నములు సమర్పించుకుంటున్నాను, 

హెదాబాదు. ఇరివెంటి కృష్ణమూర్తి 
1-11-1962 _ కార్యదర్శి 
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సింహాసన ద్వాతింశిక 

క్రీ ర్రి క్ర 

“సింహాసన ద్వా(తింశికొ అను ఈ కథాకావ్యమును కొరవి గోప 
రాజు రచించెను. ఇందు విక్రమార్కుని దివ్య సింహాసన సోపానముల పె 

ఉన్న 82 సాలభంజికలు భోజరాజునకు చెప్పిన కథలున్నవి. ఈ కావ్యమును 
ఆంధ సాహిత్య పరిషత్తు (కాకినాడ) వారు మొదట డ్వితీయభాగమును 

198కి లోను, [పథమభాగమును 1986 లోను |పకటించినారు. [పత్యంతర 

ములు లభింపనందున అపపాఠములు చాల దొరలినవి. ముదిత [గంథము 

లందు అధస్ఫూచికలలో కొన్ని పాఠము లీబడినవి, అన్నిటిని పరిశీలించి 

ఉన్న పొఠములలో సమంజసములని తోచిన పాఠములను గ్రహించి విపుల 

పీఠికతో ఈ (పతి (పకటింపబడినది. తెలుగులోని కథాకావ్యములలో నిది 

గణింపద గినది. 

కథా కావ్యములు := తెలుగులో కేతనకవి చంపూరూపమున దళ 

కుమార చరితను రచించి కథాకావ్యములకు శ్రీకారము చుల్రైను. అది 

దండి మహాకవి సంస్కృతమున రచించిన గద్యకావ్యమున కనువాదము. 

తరువాత మంచన కేయూరబాహు చరితను (వాసెను. అది రాజశేఖరుడు 

ప్రాకృతభావలో రచించిన “*విద్ధ సాలభంజికి అను “సట్టకము' నందలి 

కథను [గహించి కొన్ని మార్పులు చేసి, మధ్య మధ్య కొన్ని నీతి కథలను 
చేర్చి (వాసినట్టిది. ఆ పిమ్మట జక్కున “విక్రమార్క. చరితము ఈ 

కోవలో మూడవది. ఇది కథాసరిత్సాగరము, బేతాళ పంచవింశతి: 

సంస్కృత విికమార్క- చర్మితముల నుండి కథలను తీసికొని వాసినట్టిది. 

తరువాత అనంతొనూత్యుడు “ఖోజరాజీయమును రచించెను. పిదప 
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కొరవి గోపరాజు ఈ సింహాసన ద్వా(కింశికను [వాసెను. ఇది సంస్కృత 
విక్రమార్క. చరి[తకు పూర్తిగ అనువాద మెనను గోపరాజు సందర్భాను 

సారముగ అందందు అనేక విషయములను మజికొన్ని కధలను చేర్చినాడు. 

ఆ తరువాత పుత్తేటి రామభద కవి “సకలకథా సారసంగహము' ను, 

వెన్నెలకంటి అన్నయ్య “షోడశకుమార చరితను, కూచిరాజు ఎరన్న 

“బేతాళ పంచవింశతి'ని, పాలవేకరి కదిరీపతి “భక సప్రతిని, అయ్యల 

రాజు నారాయణామాత్యుడు  “హంసవింశతిని, ఎ,రన “సకల కథా 

నిధానము*ను రచించిరి. ఇవన్నియు కథాకావ్యములే. ఇవి అనల్బ్పకల్పనా సామ 

ర్థకముతో (ప్రబంధ ఫక్కిలో |వాయబడిన మనోహర కావ్యములు. 

కవి వంశము_ కావ్యావతారికలో గోపరాజు తన వంశ[కమమును ఇట్టు 

“గోపరాజు నియోగి (బాహ్మణుడు, హరితస గో[ తుడు. “కొర వి అను 

(గామమునుబట్టి ఆ యింటిపేరు వంశనామమైనది. తెలుగువారి ఇంటి పేర్లు 

[గామములను బట్టి, వారు చేయుచుండిన వృత్తులను బట్టి, వంశ |పముఖులను 

బట్టి ఏర్పడుచుండును. కొరవి వంశమునకు మూలపురుషుడు వెన్నా 

మాత్యుడు. ఆయన చందవోలు రాజధానిగా తెలుగు దేశమును పాలించిన 
వెలనాటి పృథ్వీళ్వర రాజునకు |పధాన మరం్మతిగా ఉండెను. దాకారామ 

కొసనములలో వెన్నామాత్యు డిట్లు (పశంసింపబడినాడు: “మంతి శిఖా 

మణిః బుధనిధిః శ్రీ వెన్ననామా సుధిః” ఆ చందవోలు నేడు గుంటూరు 

మండలములో ఉన్నది వేంగీ బాళుక్యులకు సామంతులై న వెలనాటిచోడ 

వంశీయు లీ పాంతమును పాలించిరి. గోపరాజు తన వంశమూలపురుషు నిట్టు 

వర్ణించెను. 

“కలుష మాండలిక భేక ఫణీం,దు డన, రాయ 

గజ గంధవారణ ఖ్యాతి మెజసి, 
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వీర ఘోట్ట విభా డారూఢ బిరుద వి 
రోది కళింగనిరోధి యనంగ, 

వెలసి నానా(టికి వెలనాటి పృథ్వీశ్వ 

రుని రాజ్యభార ధుర్యుండనంగ , 

ఆరెలు కన్నడి లజఅవలు తెలుగులు 

దనబిరు దందియ దగిలి కొలువ, 

నెగడి సనద (పోలు నెలవుగా భూసుర 

వంశసాగరామృతాంశమూ రి 

చకవర్తిమాన్య సౌజన్యధన్యుండు 

వికమార్కనిభుడు వెన్న విభుడు". (1-42) 

ఆ వెన్నయ ప్యొాతుడు “ఆమరేశ్యరుడు'. కొడుకును చెప్పక మనుమని 

చెప్పినందున అమరేశ్వరుడు సాక్షాత్ పౌతుడు కాడనియ ఆ వంశమున 
పుట్టిన వాడనియు (గ్రహింపవలెను. అమరేశ్యరునకు గంగాంబిక యందు 

“అన్నయ-సింగయ' అను పుతులు పుట్టిరి. అన్నయను గూర్చి గోపరాజే 

మియ చెప్పలేదు. కాని “ముప్పది యిద్దరు మంతుల చర్మితిలో అన్నయ 
దానకర్ణుడని చెప్పబడినది. 

“ఘనదాన కర్టుడె గండ పెండెము? దాల్చెం 
గొరవి అన్నామాత్యకుంజరుండు” 

ఈ అన్నయ కొడుకు పెద్దిరాజు, పల్టికౌండరాజు మల్పదేవరాజుచే 

ఆందోళికాచ్చతచామరములు బహూకృతులుగా పొందెను (1-46), ఈ పర్తి 

కొండరాజ్యమెటనున్నదో తెలియదు. అన్నయతమ్ముడు సింగయకు అబ్బయ, 
గోపయ,. సత్తెనారన అను ముగురు కొడుకులు పుట్టిరి. అబ్బయకు రామ 
రాజు, కేశిరాజు, బాచిరాజు, సింగరాజు అను నలువురు పుతులు, వీరిలో 

బాచన-సింగనలు రాచకొండ నేలిన అనపోత కుమార సింగయకు మంతుల 

యుండిరి, 
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"ఘనుల్యగజులకు నీడై 

వనములు గతువులును గతులు వడి నిల్చిరి బా 

చనయును సింగనయును దగి 

రనపోతకుమార సీంగయకు మం(తులనకా॥ (1-48) 

గోపరాజు చిన్నతాత స త్రెనారన “ఆంధ కవితా పితామహు డని 
భీమన ఆని పేరు పొంది రామాయణ కావ్యమును |వాసెనట (1-49), 

ఇతడు [వాసిన రామాయణము లభింప లేదు. సింగయ కుమారులలో 

రెండవ వాడైన గోపయకు గంగాంబ యందు కసవరాజు పుర్రైను. అతనికి 
వేముగల్లు రాజధానిగా నేలిన రాణా మల్చనరేం[దునకు పరమ గురుండై 

శైవాచార [పథమ సింహాసనాధీశ్వరుడై న |బహ్మదేవ వడియల కూతురు 
కామాంబిక యందు ఈ కృతికర్త గోపరాజు పుద్రైను. తండి కసవరాజు 

గోతం తముచే( గార్యము పర 

తంత్రము గాకుండ( బతిపాతమె చేయు మహా 

మం[తులలోపల( గసవయ 

మంతి విచారమున దివిజమంతీయు(బోలెళా. _ (L850 

మం|తియై యుండిన రాణా మల్లన రేం్యదుని గూర్చి కూడ యేమియు 

తెలియుటలేదు. ఆయన కొడుకు గోపరాజు, 

స్థలమ- గోపరాజు తంగడి క సవరొజు వేముగల్లు పొలకుడగు రాణా 

మల్ల నరేందునకు మం్యతియై ఉండినట్టును, తాను ఆయూరనే పుట్టినట్లును 

తెలిపినాడు. అవళతారికలోని (1.56) పవ్యమునుబట్టి వేముగల్లు రాణామల్ల 

నరేం|దునకు రాజధాని అని, కొండల నడుమ ఉన్న ననదుర్గ్లి మని, ఆందు 

శ్రీ విష్ణు మందిరమున్నదని తెలియుచున్నది. ఇది ఇప్పుడెచటనున్నదో 
గు ర్రించుట కష్టము. మహబూబ్ నగరంజిల్లా కొల్టావురం తాలూకాలో ఒక 

వేముగల్లున్న ది కానీ అది కాదు, కఠీంనగరం వరంగల్లు జిల్లాలలో వేముగలు 

లున్న చో వానిలో నొకటి కావచ్చును, 
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వంశనామమునకు మూలమైన “కొరవి” |గామము వరంగల్లు జిలాలో 

ఉన్నది. గోపరాజు పెదతాత కొడుకులు రాచకొండ నేలిన అనపోత 

కుమార సింగయకు మం|తులుగా ఉండిరి. రాచకొండ నల్పగొండజిల్హాలో నిది. 

కవిస్తుతిలో వేములవాడ భీమకవికి (ప్రత్యేకముగా ఒక పద్యమును [వాసెను. 
వేములవాడ కరీంనగరం జిల్లాలో ఉన్న ది. 

ఇందలి ఇరువది యొకటవ బొమ్మ కథలో మూలమున లేని భువన 
గిరిని (నల్పగొండ), ఓరుగంటిని/ వరంగల్టు), గోదావరి నదిని, కా ₹శ్వరమును 

(ఆదిలాబాదు), ఢర్మపురిని (కరింనగరం) వర్ణించను. వీనినిబట్టి గోపరాజు 

కరింనగరము వరంగల్లు జిల్లా పాంతమువాడై యుండునని భావింపవచ్చును. 

కవికాలము- ఇతని కాలమును గూర్చి పలువురు పండితులు విశేష 

చర్చలు చేసి విభిన్నాభి పాయములను (పకటించినారు. శ్రీ వెంపరాల సూర్య 
నారాయణ శాస్త్రిగారు 1480 సం॥ [పాంతమువాడని' శ్రీ కందుకూరు వీరేశ 
లింగం పంతులుగారు 17 శతాబ్దివాడని, శ్రీ చాగంటి శేషయ్యగారు 1480- 

g) మధ్య అసి, (శ్రీ) 'పేకుమళ్ళ కామేశ్వరరావు గారు 1850.1410 మధ్య 

అని, (క్రీ మల్చంపల్లి సోమశేఖరశర్మ గారు శకవర్షముల 14 శతాబ్ది మధ్య 
గాని, చివరగాని ఉండవమృనసి, డా॥ నేలటూరి వేంకట రమణయ్య గారు 

15 శతాబ్దివాడసి, శ్రీ పింగళి లక్ష్మీకాంతంగారు 15 శతాబ్ది చివరివాడని”, 
థ్రీ ఆర్ముదగారు 1500-1580 అనీ, చెప్పినారు. 

ఇందరు ఇన్ని విధములుగ చెప్పుటకు |పధాన కారణము కొరవి వంశ 

మూల పురుషుడగు వెన్నామాత్యునకు గోపరాజు ఏడవ పురుషుడుగా చెప్ప 
Fn 

1. పథమ ముదణ పీఠిక 2. ఆంధ్ర కవుల చరిత్ర 
కి. ఆంధ కవి తరంగిణి 4. ఆం.సా. పరిషత్ పత్రిక 
5. History of the Reddy Kingdoms 8, వాజ్మయ వ్యాసమంజరి 

7. ఆంధ సాహిత్య చరిత్ర 8. సమ గాం(ధ సాహిత్యము 
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బడుటయే. దానీ సామంజస్యమును గమనింతము. కవీ వంశావతారికలో 

వెన్నా మాత్యునకు ప పౌతుడు అమ రేళశ్వరుడని చెప్పిన ధ్ర, ఆశ్వాసాంత్యగ ద్య 

లలో “శ్రీ కొరవి వెన్నామాత్యపౌత కసవరాజ తనూజ గోపరాజ విరచి 

తంబైన సింహాసన ద్వాతింశిక ” అని తనను గూడ ప్యాతునిగా చెప్పను. 

దీనిని బట్టి గౌపరాజునకు అయిదవ పురుఘడగు ఆమరేళశ్వరుడు వెన్నయకు 

సాక్షాత్ ప్మొతుడు గాడని ఆ వంశములో కొన్నితరములు గడచిన తరువాత = 

పుట్టినవాడని గట్టిగా చెప్పవచ్చును. ఇందువలన వెన్నామాత్యుని కాలము 

నుండి తరమున కిన్ని వత్సరములని గుణించు బాధ తప్పినది. 

గోపరాజు కాలమును తెలిసికొనుటకు రెండు ఆధారములున్నవి. ఒకటి 

గోపరాజు పెదతాత కుమారులు బాచన సింగయలు రాచకొండ రాజగు 

అనపోత కుమార సింగయ కడ మంులుగా ఉండుట. ఈ సింగభూపాలురు 

మువ్వురున్నారు. వీరిలో అనపోత నాయకుని కుమారుడు కుమార సింగ 
భూపాలుడు [క్రీ.శ 1480-1475 వరకు పాలించినవాడు. ఇతని కడనే 

బాచన సింగనలు మంత్రులుగా ఉండినట్టు తలచవచ్చును. ఇతని కోరిక 

పెననే బమ్మెర పోతన 'భోగినీదండకము'ను రచించెను. గోపరాజు ఈ 

కాలమునకు ఒక తరము తరువాత ఉండవలెను. రెండవ ఆధారము గోపరాజు = 
పూర్వక వి స్తుతిలో పిల్లల మట్టీ వీరరాజును పేర్కానుట. ఆ వీరరాజు 

పిల్రలమళ్టి పిన వీరభదుడనియే పలువురు పండితులు అభి పాయపడినారు. 

జైమిని భారతమును రచించి పినవీరభదుడు 1485-1490 సంవత్సరములలో 

విజయనగర సా[మాజ్యమును పాలించిన సాళువ నరసింహ రాయలకు అంకిత 
మిచ్చెను. దానినిబట్టి గోపరాజు పిన వీరభ్యదునకు తరువాత కొద్ది కాలముననే 

ఉండునని (శ్రీ ఆరు[దగారి అభిహాయము. శ్రీ లత్మీకాంతము గారు పిన 

వీరభ|ద, గోపరాజులు సమవయస్కులు కాకున్నను సమకాలికులై యుండు 

రని చెప్పిరి 

డా॥ నేలటూరి వెంకటరమణయ్య గారు గోపరాజు పేర్కాన్నవాడు 

పినవీరభ్యదుడు కాడనియు, ఆతని అన్న పిల్చలమట్ణి పెదవీరరాజు కాద గు 
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ననియు, అతడు శ్రీనాథునకు గురు వనియు [వాసిరి. శ్రీనాథుడు హర 

విలాస పీఠికలో కృతిభ ర్త అవచితిప్పయసెట్టి గురువైన “పిల్హ్లలమట్జీ మహా 
[పధాని పెద్దన్న గురూ త్రముడని, శీ వమార్గ సంపన్ను "డని చెప్పెను, ఆ 

పెద్దన్నయే పెదవీరరాజని, కవియైయుండెనని, పినవీరభ్యదుని అన్నయని 

చెప్పుటకు ఆదారములేదు. గోపరాజు పిల్లలమట్టి వీరరాజాదులను “దల(తు 

మత్కులచర్మదుల సత్క వం|దులకా' అన్నాడు. బహుశః ఆ పెద్దన్న 

పినవీరభదునకు పితామహుడేమో! 

ఈ సందర్భమున మరొక విషయము గమనింపదగియున్నది. ఈ 

కావ్యమునందలి అయిదవ ఆకశ్యాసమున పదవ బొమ్మకథలో ఒక అవధూత 

వి కమార్కునకు యోగరహస్యములు తెలుపు ఘట్టమున ఒక ఆటవెలది 

పద్యమును (వ్రాసెను. 

“దుఃఖసాధ్యమయ్యు( దొడరి యభ్యాసంబు:? 

జేయ? జేయ యోగసిద్ధి 'పెంపు 

దినదిన వేము తియ్యనా కై వడి 

విదప పరమ హర్ష పదము సుమ్ము. (515) 

ఈ పద్యము చదువగనే వేమన పద్యము. 

“అన(గ నన(గ రాగ మతిశయిల్లుచు నుండు”ఆనునది వేంటనే స్పుర 

ణకు వచ్చును. గోపరాజు తనకావ్యమున ఆటవెలది పద్యములను విశేషముగా 

(వాసీనాడు. దీనినిబట్టి గోపరాజు వేమనకు తరువాత ఉండి అతని [ప్రభావము 

నకు లోనై యుండినా అని తలచుటకు అవకాశమున్నది. 

[1500-1580 [పాంతము కృష్ణరాయలు అష్ట్ దిగజముల కాలము, 

గోపరాజు ఆకొలమున నుండినట్టు ఆత సి కావ్యములో ఎట్టి సూచనను లేదు. 

Pa 
wr 

నమ రం న్ా చను చలనాల మాల cst LYNE Meo. OE mre మున 

లే వాజ్మయ వ్యాస మంజరి, 
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సింహాసస ద్వాతింశికలో దక్షేణదేశము నందలి ఎన్నో పుణ్య శేత్రముల 
[ప్రస్తావన ఉన్నది. కాని పంపా విరూపాక్షము |ప్రస్తావించబడలేదు. ఏమి 
కారణమో తెలియదు. ఇంతవరకు తెలిసిన దానిని బట్టి గోపరాజు పిల్లల 

మట్టి పినవీరభదునకు ఈవలి వాడని మాత్రము చెప్పవచ్చును. 

గోపరాజు వెద్యుష్యము ; గోపరాజు తన్నుగూర్చి తన కివితానై పుణ్య 

మును గూర్చి కావ్యావతారికలో నిట్లు |వాసికొన్నాడు. 
Sp) , 

“జం పూజితులగు కవుల కృపకా 

(భాజిష్టుండ( గొంత అష్ట్షభాషావిదు(డకా” | (1-68) 

వ. అని యిట్లు సకల వర ప్రదాన కారణదేవతలను,జతుర హృద్యానవద్య గద్య 

పద్య విద్యా విద్యోతితులయిన క ఏశ్వరులనుం [బశంసించి త్మత్పసాదా 

సాదిత సహజ సాహిత్య తరంగితాంతరంగుండనై సకల జన సాధారణంబ 

గునట్టు విన్నవించెద. (1-18) 

కం. అప్పర మేశ్యరు కరుణం 

గుప్పలుగొను వికమార్కు గుణముల కొజకై 

చె ప్పెద రసభావంబులు 

ముప్పిరి గొనునటు కథలు ముప్పది రెండుకా. (1-€1) 
N ౧ | 

ఆ.వె. తన వచోవిశేష మెనయక పూర్వక 
థామితో క్రిం జెప్పుచేమి కడిది 

యొక (డు గోలవటి యొయ్యనం గొనిపోవ 
నంధు(డెచటికై న నరుగుటరుదె. (1-84) 

ఈ విధముగ గోపరాజు తన రచనా విధానమును చెప్పెను కాని అను. 
కున్నట్టు పతిభను _ ప్రదర్శింపలేక పోయినాడు. మూలమును యథాతథ 

ముగ చెప్పనని తన వచోవిశేషమును చూపెదనని చెప్పినకే చేసినాడు. 



2) ix 

“అష్టభాషా విదుడి నుటలో గొంత సత్యము లేకపోలేదు. సంస్కృతము, 

షట్ పాకృతములు తెలుగు కలిసి అష్ట భాషలగును. సంస్కృృతాంధములలో 

చక్కని పొండిత్యము గలవాడనుటలో సందేహము బేదు. నాలుగవ ఆశ్వాస 

ములోని ముక్తపద(గస్త నిరోవ్ష్య దండకము, ఆశ్యాసాంతపద్యాలు అతని 

సంస్కృత పాండిత్యమును చాటుదున్న వి. 

పాక్ళత భాషాజ్ఞానము గలవాడనుటకు అతడొక పద్యములో (పాకృత 

భాషా పదములను వాడినాడు. 

“దందళూకాధిపోద్దండ భుజూాదండ 

భూరి విశ్వంభరాభారధుర్య 

జంభారి పరికీ రితాంభోజినీ మి[త 

సూణు సమాహియదాణరాయ 

అక్కి ణ హృదయదండొక్క. కేళః క్క? 

పతివఃకణీవళఃపక్క డక్క 

అంకక్యరిక. మహాలద సాందన 

లవలవప్పహిత తులఃకధీర 

ధీరసంపదుస్తు దేవబంధకహిమ 
దఃక సొక్కు మోరి దర్శనిచయ 

యనుచు నాల్దుభాష లను రాజు దీవించి 

నయన సంజ్ఞ నాసనమున నుండి”. (2-4) 

ఇందు నాల్గు భాషలనుట చతుర్విధ _పొకృతముఅనుటకు కావచ్చును. 

తన ప్రాకృత భాషా పరిచయము నిట్లు తెలిపినాడు. ఈ (ప్రాకృత భాషా 
వాక్యముల కర్ణమేమో ఆ భాషావే తలు చెప్పవలెను. 

గోపరాజునకు సాహిత్య వ్యాకరణములేకొక అనేక శాస్త్రములలో 

తగిన పరిజ్ఞానమున్న ట్లు కావ్యము నందక్కడక్కడ బహు విషయములను 
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వివరించుటను. బట్టి తెలిసికొన వచ్చును. ప్రాసంగికముగ డ్రీజాతులు, కుశ. 
నములు, చేపల జాతులు, అశ్వజాతులు, వృక్షజాతులు, వస్త్ర విశేషములు, 

ఆభరణవి శేషములు, రాజనీతి, ఆంధచ్చందో విశేషములు, ఛందోభేదములు, . 

యోగశాస్త్ర విషయములు, మల్రయుద్ద పద్ధతులు, సర్పజాతులు, స్వప్న 

శాస్త్రము, జ్యోతిష శాస్త్రము, గణకరితులు, 64 కళలు, ద్యూత।కీడా వికె 

ములు, వేట పద్దతులు మొదలయిన విషయములను తెలిపెను, వీనిలో కొన్ని 

మూలములో స్ఫూత, పాయముగ ఉన్నవి. ఈ అన్నిటిలో గోపరాజునకు 
మంచి (పవేశమున్నట్లు తెలియుచున్నది 

ఇతడు చతుర్విధ కవితా విశారదుడు. తనకుగల బంధకవితా చాలు 
ర్యమును రెండు చోట్ల [పదర్శించెను. సంస్కృత పద్యపయోగ నై పుణ్య 
మెంత కలదో అచ్చ తెలుగులలో గూడ అంతే నై పుణ్యమున్నట్టు నిరూపించు 

కొన్నాడు. 

నంన్కృత మూలము-'సింహాసన ద్వాతింశిక'స్వతం్యత కావ్యము కాయా. 
_ ఇది సంస్కృత |గంథమునకు తెలుగుసేత అని కవియె చెప్పినాడు. 

“ఈ సరసో క్రి కావ్యమొక( డిమ్ముల సంస్కృత భాషనచ్చుగాం 

జేసిన నట్ట వీడు మతి చేయుట యేటిది యంచు, జెప్ప(గా( 

జేసి యనాదరం బురక చేయకు(డీ విలుకాండు తూ(టుగా 

నేసిన నందె పాణ మణి యేసినవానిద సూటిగావునక.” (1-85) 

ఆంధ సాహిత్య పరిషత్తు వారి పథమ ముదణమును పరిష్కరించి 

పీఠిక |వాసిన (శ్రీ వెంపరాల సూర్యనారాన.ణ శాస్త్రి గారు “దీనికి మూలము. 

కథా.సరిత్సాగరము. ఆ సాగరము నుండి ఈ రత్నము నెత్తి చక్కగా సాన. 
బట్టి ఆంధ సరస్వతికి. బూజ యొనర్చిన మహాకవి గోపరాజు అని వాసి = 

నారు. అదే సందర్భమున అధస్సూచికలో “అచ్చు పడిన సంస్కృత. 

మూలమొక,_టి వికమార్క చర్మితము (గద్య పద్యాత్మికము) కలదు. కాని 
jp 



Xi 

యందుగల కథల వరుస యిందు గానరాదు. విషయములును భేదముగా 

ఉన్నవి" అని చెప్పిరి. 

కాని శ్రీ శాస్ర్రీగారు కథా సరిత్సాగరమును గాని, సంస్కృత విక్ర 

మార్క చర్మితమును గాని సరిగా పరిశీలింపలేదు. సింహాసన ద్వాత్రింశికతో 

ప్రోల్చిచూడలేదు. కథా సరిత్సాగరమున విక్రమార్కుని కథలు, బేతాళ 

పంచవింశతి కథలు ఉన్నవి. కాని గోపరాజు వానిని [గహింపలేదు. ఆ 

కథలకును తెలుగు కావ్యమునందలి కథలకును పోలికలే లేవు. అవి భిన్న 
ముగా ఉన్నవి. 

గద్యపద్యాత్మక మైన ఒక సంస్కృత వ్నికమార్క్మ చరి|తమును 

వావిళ్ళవారు 1086లో [పకటించిరి. అదియే గోపరాజు అనువదించిన మూల 

గంథము. ఆ సంస్కృత మూలమును పూర్తిగా గహించి గోపరాజు మజీ 

కొన్ని కథలను సమకాలిక జనజీవన విశేషములను చేర్చి “సింహాసన 
ద్వా తింశిక” అను పేర ఈ కథాకావ్యమును రచించెను, 

కీ.శే, మల్దంపల్సి సోమశేఖర శర్మగారు గోపరాజు అనువదించిన 
మూలమేదో తెలియదనిరి!. డా॥ నేలటూరి వేంకటరమణయ్య గారు దీని 

మాతృక యెద్దియో తెలియదు. ఆ సంస్కృత మూలము కాకతీయ యుగ 

మున డీ.శ. 1200-1828 మధ్య రచింపబడి యుండును అని చెప్పిరి2. 

అందుకు ఆధారాలు చూపలేదు, కేవలము వారి ఊహయే ఆధారము. 

పాల్కురికి సోమనాథుని శిఘ్యడు ఏక్యామనాథుడు (1860 
(పాంతము) “సింహాసన ద్వాతింశిక” అను వచన [(గంథమును వాసి 

నట్లును, ఆదే పేరుతో ఒక ద్విపద రచన గూడ ఉన్నట్లును శ్రీ టేకుమళ్ళ 
య ఆరా 

కామెశ్వరరావు గారు వాసినారుి, గోపరాజు సంస్కృత మూలమును . ఈ 

1, History of the Reddy Kingdoms. ల, వాజ్మయవ్యాసమంజరి. 

8. ఆంధ సాహిత్య పరిషత్సతిక ౯6 సంపుటి, 6 సంచిక, 
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వచన ద్విపద (గంథములను చూచియే ఈ కావ్యమును రచించినాడని తలప 

వచ్చును, 1529 [పాంతమున నుండిన యాదవామాత్యుడు వచనములో 

వికమార గ్రాని చరితను వాసినట్లును, అందు విక్రమార్కుని సింహాసనము a 0 
మీది ఫలి బొమ్మలు చెప్పిన కథలున్నట్టును, (పతి కథముందు ఒక పద్యము 

వాయబడినట్టును శ్రీ ఆరు[దగారు చెప్పిరి!. సంస్కృత విక్రమార్క. 

చరిత్రనే గోపరాజు పూ ర్రిగా అనువదించి అక్కడక్కడ పెంచెనని శ్రీపింగళి 
లత్మీకాంతము గారు వాసిరి”. 

గోపరాజు ఆనుసరించిన సంస్కృత వికమార్శి చరిత యొక 

సంకలన [గంధథము. ఇది గద్య పద్యాత్మికము. గద్యము సరళముగ సుంద 

రముగ ఉండి సాధారణ జ్ఞానము గలవారికిని సులభముగ ఆర్థమగునట్టున్నది. 
శ్లోకములు స్మృతుల నుండి, సుభాషిత [గంథములనుండి, నీతి శాస్త్రముల 

నుండి, కావ్యముల నుండి, పంచతంత్రము నుండి [గహింపబడి, సందర్భోచిత 

ముగ కూర్చబడినవి. ఈ [గంథ సం[గథనకారుడెవరో తన పేరు తెలుపు 
కొనలేదు. ఇందు ద్వాతింళోపాఖ్యానములు విడివిడిగా ఉన్నవి. పతి 
ఉపాథ్యానము కథాోసం|గహము గల ఒక శ్లోకముతో [పారంభమగును, 

చూలము. 

“శ్రీ పురాణపురుషం పురొంతకం 
పద్మసంభవముమాసుతం మయా 
సం[పణమ్యచ సురాకా సరస్వతీం 
విక మార్క చరితం విరచ్యతే" 

ఆను స్తోతముతో [పొరంభమై 

“శ్రీమతో వ్మీకమార్కస్యచరీతం మహీమో తరం 
ద్వా తింశత్సభతిమా(పో కం సమా పి మగమ త్రరాంో 

1, సమ గాం ధ సొహిత్యము, 7వ సంపుటము. వి, ఆంధ్ర సాహిత్య 
చర్విత. .. 
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అను లోక కముతో ముగియును. గోపరాజు ఈ పద్ధతినే అనుసరించెను. 

గోపరాజు మూలము నెట్టనుసరించెనో ఉభయ [గంథముల క థాాకమమును 

పరిశీలించిన తెలియగలదు. 

సంన్కృత మూలకథలు : 

[పథ మోపాఖ్యానము- ఉజ్జయిని రాజధానిగా మాళవ దేశమును 

భర్పృహరి పాలించుచుండెను, అతడు భార్య అనంగ సేన దు[ష్పవర్త రన 

వలన విరక్తుడై ,తమ్ముడగు మ్మికమార్కునకు పట్టము గట్టి ఆడవులకు పోవును. 

వికముడు రాజై తన సాహస కృత్యములచే బేతాపని వశము చేసికొని 

పజారంజకముగ రాజ్య మేలెను. స్వర్గమునకు టోయి రంభా ఊళర్వుశుల 

వివాదము తీర్చి, ఇం దునిచే దివ్య సింహాసనమును పొందెను. చిరకాలము 

రాజ్య మేలి పతిష్టాన పురములోని 2 సం॥ 6 నెలల కన్యకకు పుట్టివ శాలి 

వాహనునిచే మరణించెను. దివ్యవాణి ఆదేశముచే మంతులు విక్రమార్కుని 

సింహాసనమును భూస్థాపితము చేసి ఆ భూమినొక (వాహ్మణునకు దాన 

మిచ్చిరి. 

ఆ (_బొహ్మణ వంశీయుడొకడు ఆ భూమిలో జొన్నలు సెనగలు 

పైరు వేసి సింహాసనమున్న దిబ్బ పై మంచవేసికొని చేనుకావలి కాయుచుండెను. 

భోజరాజు సెన్యములతో అచటికి వచ్చును. విప్రుడు మంచెపై నుండి సైని 

కుల నాహ్వానించి దిగినతోడనే దూషించును. దీనిని గమనించి భోజరాజు 

ఆ భూమిని కొని మంచె ఉన్నచోట (తవ్వించగా సింహాసనము కనబడును, 

ఎంత (ప్రయత్నంచినను సింహాసనము పెకిరాలేదు. మంతి. ఆలోచనతో 

కాంతులు జరిపిన అనంతరము సులువుగా అది పెకి వచ్చెను. ఇచట నంద 

భూపాలుడు బహ్ముశుతుడను మంతి వలన (_బహ్మహత్యా _ పాతకమునుండి 

తప్పించుకొన్న కథ చెప్పబడినది (స ససేమిరా కథ). 

ఒక సుముహూరమున భోజరాజు సింహాసన మెక్కుటకురాగా 

మొదటి సోపానము మీద ఉన్న సాలభంజిక ఆపి, విక్రమార్కుని వంటి 
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జోదార్యముగలవారే ఈ సీంహాసన మెక్క వలెనని పల్కి. ఆ మహారాజు 

దాతృత్యమును వర్ణించును. 

ద్వితీయోపాఖ్యానము- మరల భోజరాజు సింహాసన మెక్కబోగా, 

రెండవ మెట్టుమీది బొమ్మ భోజుని ఆపి ఒక కథ చెప్పను- చితకూట 

పర్వతము దగ్గర ఒక (దొహ్మణుడు కామితార్థమున క్రై ఎన్నోయేండ్డు హోమము 

చేయుచున్నను సిద్ధి కలుగనందున, విక్రమార్కుడు వెళ్ళి తన తల ఆహుతి 

ఈబోగా, దేవత [ప్రత్యక్షమై రాజుకోరిక మేరకు _బాహ్మబణుని కామితము 

దీర్చును. 

తృతీయో పాఖ్యానము- మూడవ సాలభంజిక వఏీ|క మారు.నకు అశ్వ 

మేధ యాగ సందర్భములో సము[దుడు పంపిన నాలుగు దివ్యరత్న ములను 

ఒక [బొవ్మణునకు దానము చేపిన కథ చెప్పును. 

చతుర్జోపాఖ్యానము- నాలుగవ బొమ్మ వ్నికమార్కునకు ఒక విపుడు 
కొద్దిపాట్ సహాయము చేసి బహుమతి పొందియు, అతని కృతజ్ఞతను పరీక్షింప 
గోరి. రాజపు_తుని దాచి చంపినట్టు నటించినను- రాజతనిని క్షమించిన కథ 

చెప్పును. 

పంచమాపాఖ్యానము*ఆయిదవ బొమ్మ వ్మీకమార్కుడు విదేశీయునిచే 

10 అమూల్య రత్నములను కొని. వాటిని తెచ్చుటకై ఒక భృత్యుని పంపును, 

వాడు గడువులోగా తీసికొని వచ్చుచు దారిలో నదిదొటించిన పడవవానికి 

ల్ రత్నము లిచ్చినట్టు చెప్పగో మిగిలిన లీ రత్నములను గూడ భృత్యున 

కిచ్చిన కథ చెప్పును. 

షష్టోపాఖ్యానము- ఆరవ బొమ్మ వ్నికమార్కు. డొకనాడు భార్యలతో 

కీడావనమున విహరించుచుండగా ఒక ద్రాహ్మణుడు వచ్చి జగదంబ నన్ను 

,గృహస్థుడవు కమ్మని నిన్ను ఆగశ్రయింపుమని చెప్పగా వచ్చితిననును. 
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వెంటనే వికమార్కుడా వి[పునకు ఉత్తమ వధువులను సంవదలను ఇచ్చిన 
కథ చెప్పును. 

స పమోపాఖ్యానము- ఏడవ బొమ్మ సము[ద మధ్యమునందలి పర్వత 

మున భువనేళ్వరి ఆలయముతో తలలు తెగి పడియున్న దంపతులక్రై, తన 

తల ఈబోగా, దేవి [పత్యక్షమె దంపతులను (బతికించిన కథ చెప్పును. 

ఆవ్షమోపాఖ్యానము_ ఎనిమిదవ సాలభంజిక కాళ్మీరదేశమున వర్త 

కుడు (తవ్వించిన తటాక మును నింపుటకె విక్రమార్కుడు తన కంఠర క్షము 

నీబోగా దేవి (పసన్నమై తటాకమును జలపూర్ణము చేసిన కథ చెప్పును. 

నవమోపాఖ్యానము- తొమ్మిదవ బొమ్మ _ కాంచీనగరము నందలి 
వేశ్యనా శయించికొని ఉన్న రాక్షసుడు విటులను చంపుచున్న వా ర్తవిని, విక్ర 

మార్కు_డు వెళ్ళి రాక్షసుని చంపివచ్చిన కథ చెప్పును, 

దశమోపాఖ్యానము- పదవసాలభంజిక సిద్ధయోగీందుని ఉపదేశముచే 

యజ్ఞపురుషుని మెప్పించి, ఆయన (పసాదించిన దివ్యఫలమును విక్ర 

మాక్కుడు కుష్టురోగికి సమర్పించిన కథ చెప్పును, 

ఏకాదళోపాభ్యానము. పదునొకండవ సాలభంజిక రాక్షసుని వంతు 

నకు వచ్చిన బాహ్మణ బాలకుని రక్షించుటకై విక్రమార్కుడు వెళ్ళి, రాష 

సుని మెప్పించి, అప్పటి నుండి మనుష్యభక్షణము మాన్ప్చించిన కథ చెప్పును. 

ద్వాదశో పాఖ్యానము- పం డిండవ సాలభంజిక విక్రమార్కుడు వేణు 

వనములో పతి రాతి ఒక ద్రీని బాధించుచున్న రాశ్నసునిచంపి, ఆమె 

వలన లభించిన సువర్ణ ఘటములను, సర్వస్వము కోల్పోయిన వైశ్యున కిచ్చిన 
కథను చెప్పును. 

[తయోదళోపాఖ్యానము- పదమూడవ సాలభంజిక ఒక నదిలో 

కొట్టుకొని పోవుచున్న వృద్ద (బాహ్మాణ దంపతులను వికమార్కుడు 



xvi 

రక్షించి ఆ [బాహ్మణుడు ధారపోసిన ద్వాద శ వర్ష మం|తజస ఫలమును 

[బహ్మారాక్షసునకు సమర్పించిన కథ చెప్పును, 

చతుర్దశోపాఖ్యానము- పదునాల్గవ సాలభంజిక విక్రమార్కుడు 

తనకు సిద్ధయోగి (ప్రసాదించిన సర్వకామద మయిన మహాలింగమును ఒక 
(బాహ్మజునకు ధారపోసిన కథ చెప్పును, 

పంచదశోపాఖ్యానము- పదునై దవ సాలభంజిక వికమార్కుడు తన 
పురోహిత పుతునితో వెళ్ళి ఒక నగరములో దేవాలయ గోపురమునగల 

త ప్రతై లకటాహమున దూకి మన్మథ సంజీవిని ఆను అప్సరసచే (బతికించ బడి 

ఆ అప్సరసను పురోహితపుత్రునకు సమర్పించిన కథ చెప్పును. 

షోడశో పాఖ్యానము_ పదునాజవ సాలభంజిక విక్రమార్కుడు దిగ్వి 

జయ యాత చేసివచ్చి, పుర బాహ్మోద్యానమున విశమించి యుండగా, ఒక 

ద్రాహ్మణ కన్యకు ఆమెబరువు బంగారము నిచ్చి పెండ్లి చేసిన కథ చెప్పును. 

స పదళోవాఖ్యానము-_ పదునెడవ సాలభంజిక ఒక రాజు విక 

మార్కునితో సాటి అగుటకు |పతినిత్యము తనను హోమము చేసికొను 

చున్నట్లు విని, వికమార్కుడు వెళ్ళి, అచటి దేవతను మెప్పించి,ఆ రాజునకు 

నిత్యబలి తప్పించిన కథ చెప్పును. 

అష్టాదశోపాభ్యానము- పదునెనిమిదవ సాలభంజిక ఉద యాది 

దగ్గర గంగానదిలో ఒక సంభము సూర్యోదయముతో పెకి లేచి, మధ్యాహ్న 

మునకు సూర్యుని సమీపించి, ఆ సమయమునకు నదిలో : మునిగిపోవుచుండుట 
విని వికమార్తూడు వెళ్ళి ఆ స్తంభము పై కూర్చుండి సూర్యుని కడకు వెళ్ళి 

మెప్పించును. సూర్యుడిచ్చిన దివ్య కుండలములను ఒక దరిద (ద్రాహ్మణునకు 

సమర్పించిన కథ చెప్పును, 

ఏకోనవింశో పాథ్యానము- పందొమ్మిదవ సాలభంజిక వి, క్రమార్కుడు 
వేటలో వరాహమును తరుముచు వెళ్ళి, పాతాళము చేరి, బలి చక్రవర్తిని 
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దర్శించును. ఆయన (పసాదించిన రస రసాయనములను ఓక్ బ్రాహ్మణ 

కుటుంబమునకు ధారపోసిన కథ చెప్పును. 

వింకో పాథఖ్యానము- ఇరువదవ సాలభంజిక, విక్ర మార్కు.డు ఓక మహో 

సిద్దునిచె మహిమగల ఘుటికను, బొంతను, యోగదండమును సంపాదించి 

దారిలో రాజ్య భషుడగు ఓక రాజకుమారునకు సమర్పించిస కథ చెప్పు నుం 

వకవింశో పొఖ్యానము-ఇరువది యొకటవ సాలభంజిక విికమార్కుూడు 

మం|తిపుతుడైన అనర్లజని వలగ వివి ఒక పుష్కరిణిలో సలసబ (కాగు 

చున్న నీళ్ళలో నుండి రాతిపూట బయటికి వచ్చిన 68 మంది స్రీలననుసరించి 

పాతాళమునకు పోయి, వారిచే 8 దివ్యరత్నములను పొందివచ్చి దరిద 

(బాహ్మణునకు ధారపోసిన కథ చెప్పును. 

ద్వావింశోపాథ్యానము- ఇరువది రెండవ సాలభంజిక, నీలపర్వత బిల 
ములోని కామాక్షీదేవిని మెప్పించి వ్మికమార్కుడు అందున్న రసకుంభమును 

దెచ్చి [బాహ్మణునకు ధారపోసిన కథ చెప్పును. 

[తయోవింళో పాఖ్యానము-ఇరువదిమూడ వ సాలభంజిక, విక్రమార్కుడు 

దుస్వపష్మ శాంతికై హవనము చేసి శ దినములు తన భాండాగారమును 

తెరచి యుంచి యథేచ్చగా దానములు చేసిన కథ చెప్పును. 

చతుర్వింశో పాఖ్యానము- ఇరువదినాలుగవ సాలభంజిక, ఒక వ రకుని 

పుతులకు తండి చేసిన భాగ పరిష్కారము అర్హముకాక అన్ని దేశములు తిరిగి 

(పతిష్టానపురములోని ళాలివాహను డనుబాలునిచే ఆ వివరము తెలిసికొందురు. 

వ్మికమార్కుడీ వార్తవిని కాలివాహనుని పిలువ బంపగా, వాడు తిరస్కరిం 

' చును. దానిని సహింపక శాలివాహనునిపై దండెత్తి వానిచే సైన్యములు 
చావగా వాసుకిని (పార్టించి అమృతకలశమును సంపాదించును. దానిని శాలి 

వాహనుడు పంపిన |బాహ్మణులకు దానమిచ్చిన కథ చెప్పును, 
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పంచవింశొపాఖ్యానము- ఇరువది అయిదవ సాలభంజిక, ఒకసారి 

ద్వాదశ వర్ష క్షామము వచ్చెను. వికమార్కుడు తన కంఠము నరకుకొన 

నెంచగా దేవి పత్యక్ష్షమై తామబాధ పోగొటిన కథ చెప్పును, 

షడ్యింకోపాఖ్యానము- ఇరువది ఆజవ సాలభంజిక, విక మార్కుని 

గుణములను పరీక్షింప వచ్చిన కామధేనువు అతని సాహసమును మెచ్చి స్వాధీ 

నము కాగా, దానినొక దర్శిదునకు దానమిచ్చిన కథ చెప్పును. 

సప్తవింశోపాఖ్యానము- ఇరువది యేడవ సాలభంజిక, విక్రమార్కుడు 
భైరవుని మెప్పించి ఘట్నతయ ధనమును జూదరికి ధారపోసిన కథ 
చెప్పును. 

అమైవింశోపాఖ్యానము- ఇరువది యెనిమిదవ సాబభంజిక విక 

మార్కుడు బేతాళపురిలోని శోణిత్మపియ అను దేవతను మెప్పించి నరబలి 

మాన్చించిన కథ చెప్పును. 

ఏకోన త్రింకోపాఖ్యానము- ఇరువది తొమ్మిదవ సాలభంజిక, విక 

మార్కుడు ఒక భట్టునకు తన రత్నఖాండాగారము నుండి కోరిన ధన 

రాసులు కొనిపోవన ననుజ్ఞ ఇచ్చిన కధ చెప్పును. 

(గంశో పాఖ్యానము- ముప్పదవ సాలభంజిక, విక్రమార్కుడు ఒక 

ఐందజాలికుని విద్యామహిమకు మెచ్చి తనకు పాండ్యరాజు పంపిన కప్ప 
మును కానుకలను ధారపోసిన కథ చిప్పును. 

ఏక తింళో హెఖ్యానము. ముప్పదియొక టవ సాలభంజిక, విక్రమార్కుడు 
దిగంబరుని కోరిక పై బేతాళుని పట్టి తెచ్చుచుండగా కాల శ్నేపమునకై. బేకాప 
"క కథ చెప్పి దానిని గూర్చి (పశ్నించును. రాజు సమాధానము చెప్పగా మౌన 

భంగము కిలిగి బేతాళుడు పారిపోవును.. ఈ విధముగా 25 కథలు చెప్పి 

_ తప్పించుకొని చివరకు బేతాళుడు దిగంబరుని చంపించి వికమార్కు.నకు 
వశుడగును. వాసిని (బతికించి అవ్వసిద్ధులను. సమర్సి ంచిన కథ చెప్పును. 
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ద్యా(తింకో పొఖ్యానము- ముప్పది రెండవ సాలభంజిక, వికమార్కు-ని 

'విశేషముగ (ప్రశంసించి, భోజరాజాః నీవును అంతటివాడవు, నీ వలన మాకు 

శాపమోచనమైనదని చెప్పి తమకు పార్వతీదేవి శాపము, ఆమె పరిచాకకలైన 

తమ పేర్ద, శాపమోక్ష విధీ తెలిపి నివలన ము క్రి పొందితిమి అని వరము 

_లొసగి లికి సాలభంజికలు దివ్యాంగనలుగా మారి వెళ్ళిపోవుదురు. భోజుడు 

ఆ దివ్య సింహాసనముపై దేవుని నిలిపి పూజించును. 

ఈ మూలకథల నన్నిటిని (గ్రహించి గోపరాజు తన కావ్యమున 
సందర్భానుసారముగ పెంచి మార్చి రచించినాడు. 

సింహానన ద్వాత్రింశికలోని కథలు. : 

కై లాసమునందు గౌరిదేవి శంకరుని కథ చెప్పుమనును; శివుడు భోజ 

రాజునకు సింహాసన సాలభంజికలు తి2ి చెప్పిన కథలు చెప్పెదను వినుమని 

చెప్పదొడగను. 

ఉజ్జయినీ పురమును చం[దగుప్తుని పుతుడు భర్తృహరి పాలించు 

చుండెను. అతని భార్య అనంగసేన. ఆమె చెడు వర్తనము వలన వికక్తుడె 

వికమార్కునకు రాజ్యము కట్టి వెళ్ళెను. విక్రమార్కుడు మహాకాళని గూర్చి 
తపమొనర్చి మెప్పించి ఒక సంవత్సరము మీద ఒక దినము వయసుగల 

కన్యకు బుట్టిన వానితో మా[తమే చావు కలుగునట్లు వరము పొందెను. భట్టి 

చాతుర్యము వలన ? వేల యెండు (బతుకును; బేతాకుని వశము చేసికొనును. 

స్వర్శమునకు పోయి రంభా ఊర్వశుల నృత్య విశేషములు వివరించి ఇం|దునిచే 

దివ్య సింహాసనము సంపాదించెను. చివగకు (ప్రతిష్టానపురము నందలి శాలి 

వాహనుడను బాలునిచే మరణించును. ఆశరీరవాణి చెప్పినట్లు ఆ సింహాస 

నమును వ్మికమార్కు-ని మతులు భూమిలో పాతిపెట్టి ఆ భూమి నొక దాహ 

ణునకు దానమిచ్చెదరు. 
e- 
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ఆ భూమిలో ఆ (బాహ్మణవంశీయుడు మంచె వేసికొని చేనులో పైరు 

పెట్టి కావలి యుండును. భోజరాజు సెన్యములతో నచటికిరాగా మంచెపె 

త్రండి ఆహాంనించును. మంచె దిగి దూషించును. భోజరాజు ఆ భూమిని కొని, 

మంచే ఉన్న చోట (తవ్వింపగా వింహాననము కనబడును. ఎంత పయత్నించి 

నను ఆది వెలికిరాదు. మంతి సలహా మేరకు కాంతులు చేయగా వెలికి 

వచ్చును. మంతి ఆవశ్యకతను తెలుపు బహ్ముశుకుని (స సేమిరా) కథ, 

వకలునికథ, వులిపులుగు కథ చెప్పబడినవి. భి భోజరాజు శుభదినమున సింహో 

సన మెక్కబోగా మొదటిమెట్టుపై ఉండిన బొమ్మ భోజుని ఆపి విక్ర 

మార్కుని వంటి సాహసొదార్యములు కలవాడే ఈ సింహాసమెక్కుట కు 

అర్హుడని చెప్పును. ఇమే తక్కిన లీ] టొమ్మలును ఒకొక, కథ చెప్పును. 

మొదటి బొమ్మ కథ- మూలమునందలి కథతోబాటు అదనముగ 

సుదర్శనుని కథ. చతురంగ తజ్ఞుని కథ చేర్చబడినవి. 

రెండవ బొమ్మ కథ. మూలములోని కథనే చెప్పును. 

మూడవ బొమ్మ కథ- మూలమందలి కథతోబాటు గౌళికుని కథ 
చేర్చబడినది. 

నాలుగవ బొమ్మ కథ-  మూలకథనే చెప్పును. 

అయిదవ బొమ్మ కథ- మూలకథనే చెప్పెను. 

ఆజవ బొమ్మ కథ- మూలకథనే చెప్పెను 

ఏడవ బొమ్మ కథ. మూలకథయే. 

ఎనిమిదవ బొమ్మ కథ. మూలకథతో బాటు శంఖపాొలుని కథ 

అదనముగా చెప్పబడినది. 

తొమ్మిదవ బొమ్మ కథ- మూలకథయే. 

పదవ బొమ్మ కథ- మూల కథయే. 

పదునొకండవ బొమ్మ కథ- మూలకథతోబాటు జీమూతవావానుని 
కథ చెప్పబడినది. 
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పం|డెండవ బొమ్మ కథ. మూలమందలి కథయ. 

పదమూడవ బొమ్మ కథ- మూలకుందళి కథయే. 

పదునాల్లవ బొమ్మ కథ. మూలకథతోబాటు రాజశేఖరుని కథ చేర్చ 

బడినది. 

పదునైదవ బొమ్మ కథ- మూలకథయే. 

పదునాజవ బొమ్మ కథ- మూలకథతోబాటు కలహకంటక ఏకాంగ 

వీరుల ద్వంద్వయుద్ధ గధ చెప్పబడినది. 

పదునేడవ బొమ్మ కథ- మూలమందలి కథయే. 

పదునెనిమిదవ బొమ్మ కథ- _మూలకథయే. 
సందొమ్మిదవ బొమ్మ కథ- మూలకథయే. 

. ఇరువదవ బొమ్మ కథ. మూలకథయే. 

ఇరువదియొకటవ బొమ్మ కథ- మూలకథయె. 

ఇరువదిరెండవ బొమ్మ కధ. మూలక థయే. 

ఇరువదిమూడవ బొమ్మ కథ- మూలకథయే. 

ఇరువదినాలుగవ బొమ్మ కథ- మూలకథయే. 

ఇరువదిఅయిదవ బొమ్మ కథ- మూలకథయే. 
ఇరువదిఆఅవ బొమ్మ కథ- మూలకథయే. 

ఇరువదియేడవ బొమ్మకథ-  మూలకథతోబాటు మతిమంతుని కథ 

చేర్చుబడినది. 

ఇరువదియెనిమిదవ బొమ్మ కథ-  మూలకథయే. 

ఇరువదితొమ్మిదవ బొమ్మ కథ- మూలకథయ, 

ముప్పదియవ బొమ్మ కథ-  మూలకథయిే. 

ముప్పదియొకటవ బొమ్మ కథ. మూలకథలో బేతాళుడు చెప్పిన 

కథను వదలి [కొత్తగా వజముకుటుని కథ చెప్పబడినవి. 
ముప్పది రెండవ బొమ్మ కథ. మూలకథతో కావ్యసమా బ్ర చేయబడి 

నది. 
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గోపరాజు మూలగంథమందలి తి£ి కథలతోబాటు అందు లేని !0 

కథలను అదనముగా దేర్చెను, మూల కథ లన్ని యు యథేచ్చగా 'పెంచబడినవి. 

అనువాద విధానము : 

- గోపరాజు మూలము నెట్టు ఆనువదించెనో ఉదాహరణకు ఒక చిన్న 

కథను పరిశీలించిన తెలియగలదు. 

పంచ వింశోపాఖ్యానము- 

“ద్వాదశ వార్షిక మధికావ్యగహం భావినం సమాకర్ష్య। 
ఆళాపూరణ్యె నిజశిరోబలిం దీ త్తవానితి (బూతే॥ 

పునరపి రాజా యావత్ సింహాసనే ఉపవేష్టుం ఉపాాకమత తావ దన్యా 
సొలభంబికా అబవీత్ , శూయతాం, రాజజా- వికమాదిత్యే రాజ్యం కుర్వతి. 

ఏకదా కశ్చిత్ జ్యోతిషికః ఆగత్య.. 

క్లో॥ సూర్యః శౌర్య మథేందురియద పదవీం సన్మంగళం మంగళః 

సద్బుద్ధించ బుధో గురుశ్చగురుతాం శుకఃశుభం శంశని, 

రాహుర్భాహుబలం కరోతు సతతం కేతుః కులస్యోన్నతిం 

నిత్యం భూతికరా భవంతు భవతః సర్వేనుకూలా (గహాః॥ 

ఇతి ఆశిషం ఉకా పంచాంగమ అకథయత్. రాజూ పంచాంగం (శుత్వా 

బ్యాతిషకం అపృచ్చత్, భోః దైవజ్ఞ: కీదృశం ఏతత్ సంవత్సరఫలం: 
దై వజ్జః- అస్మి కా సంవత్సరే రాజా రవిః, మంతీ మంగళ, ధాన్యాధిపతిః 

శనిః, ఆన్యచ్చ శనై శ్చరో భౌమళ్చ రోపాణీశకటం భిత్వా యాస్యతః, 
తస్మాత్ సర్వథా ఆనావృష్టీః భవిష్యతి ఉ కంచ వరా హమిహి రేణ- 

“అర్క-సుతేన హి భగ్నేభౌమః శుకశ్చ రోహిణీశకటే 

ద్యాద శ చాబ్బా౯ నహి నహి వర్షతి వన్షాణి వారిదో నియతం! 
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“రోపాణీశకట మర్యు. నూనునా భిద్యతే రుధిరవాహిసీ సరిత్ 

కిం (బవీమి? నహి వారిసాగరే సర్వలోక ఉపయాత సంక్షయం॥ 

మతాంత రే. “యదా భిన తి మందోయం, రోహిణ్యాః శకటం తదా 

వరాణి ద్వాదశా త్యంతం, వారివాహో న వరతి॥ 
ల త్న 

ఇదం దై. వజ్ఞ వచనం (శుత్వా రాజా ఆ బవీత్- ఏతత్ అవ[గహ 

నివాడణ క కమపి ఉపాయం నివేదయ. దె వజ్ఞః- నవగ్రహ హోమాద్యనుష్టాన నం 

క రవ్యమ్ తతః వృష్టిః భవిష్యతి. 

తతో వికమార్క్యః [శ్యోతియాక (బావ్మణాకా ఆహూయ తేభ్యః 

పూక్య్వవృత్తాంతం ఉక్తా తె హోమం కారయితుం ఉప|క్రాంత వాకా. తతః 

సర్వ పోమసామ గి సంపాదితా. |బాహ్మణైెః కల్పోక్త [(పకారేణ నవ[గహ 

హవనమపి కృతమ్. హోమ సాద్దుణ్యార్భం పూర్ణాహుతిర పి నర్వ ర్రితా, రాజా 

దివ్య వస్తాదినా (దబాహ్మణాజా ఆతోషయత్. తతః భూరిదానేన దీన ఆంధ 

బధర పంగు కుబ్బాద యోపి సంతోషితాః,తథాపి వృష్షిః న ఆఅభూత్. తదనంత 

రమ్ అనావృష్ట్యా సర్తోోపి లోకః పరం క్షశం ఆగమత్. రాజాపి తేషాం 

దుఃఖేన స్వయం దుఃఖితః సజ ఏకదా యజ్ఞళాలాయాం ఉపవిష్టః వ్యచింత 

యత్. తావత్ అశరీరవాణీ వాక్ ఆసీత్. భో రాజకా! తవ పరోపకారోయది 

పురః స్థిత దేవాలయ వాసిన్యా ఆళావూరణ్యా దేవతాయాః పురః ద్యా(తింశత్ 

లక్షణయు క్తస్య పురుషస్య కంఠర కన బలిం దేహి, తతః వృష్టిః భవిష్యతి. 

అవ[గహః అపి నశ్యతి. ఇతి శుత్యా రాజా దేవాలయం గత్వా దేవతాం నమ 

స్కృత్య కంఠే ఖడ్గం న్యధాత్. తావద్దేవతా- రాజకా! తవ ధైెర్యేణ (పసన్నాస్మి. 

వరం వృణీష్వ! రాజా అభణత్ - దేవి: అనావృష్టిం నివారయ, దేవతా-తథా 

కరిష్యామి ఇత్యుక్వా సద్యశ్చకార. తతః రాజా నిజభవనమ్ ఆగమత్॥ 
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ఇమాం కథాం కథయిత్వా 'సాలభంజికా భోజరాజం అబవీత్. ఖో 

రాజకా! ఏవం విధం సాహసం త్వయి విద్యతేచేత్ ఆస్మి౯ సింహాసనే ఉప 

విశ, తత్ [శుత్వా రాజా తూష్టైం బభూవ- 

ఇతి పంచవింశో పాథ్యానమ్ 

ఇరువది మైదవ బొమ్మకథ : 

కం శ్రి దయితా వదనచ్చా 

యాదర్శీభూత కొస్తుభారుణతేజో 

మేదుర వక్షఃస్థలు దా 

మోదరు? గాకోదరేంద యోజిత తల్పుకా॥ 

"క నెమ్మనమున( దల(పుచు మో 

హమ్మున సింహాసనమున కరుదెంచిన( జో 

ద్యమ్ముగ నిరువది యేనవ' 

బొమ్మవలికె నడ్డ పెట్టి భోజన్ఫపాలుకా, 

రో ఏమని చెప్పుడు నుజ్జయి 

నీమనుజాధిపుని భంగి నియతంబుగ నో 

భూమీ శఇర దివ్యంబగు 

సామర్థ్యము లేక యెక్క-జన దెవ్యరికిక. 

EA ఆది యెట్లన్న నెఅుంగ( జెప్పెద నరివ్యాపాద నాసాదనో 

న్మదజాహాయుగకుం డనంత ధనదాన (పీణితష్మాతల 

తిదశసో రామ నిరంతరసుతి లసత్కీ రిపెయుం డంగనా 

మదనాకారు. డవంతినాయకు(డు సా|మాజ్యంబుతో నొప్పుచుకా 

కా |పాతః కాలమునందు( గొల్వున నయ|పథ్యాతులౌ రాజులుకా 
నీతిన్య స్రమనస్కులౌ సచివులుకా విద్వాంసులు: గొల్వంగా 
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జో్యోతిర్మధ్యమునన్ వెలింగెడు హిమాంశుంటోలి సౌంపొందుచో 

జో్యోతిళ్శాస్ర విదుండొకండు ధరణీశుంగాంచి దీవించుచుకా. 

నర్వపభంబులు సీకడ 

నిర్వాహము కలిగియుండు నీకేమని యా 

శీర్యాదం బొస(గుదు నా 

యుర్వృద్ది దలంప నవియ యునికికి. గోరుకా. 

ఐదింట( దానొప్ప(డట నెన్మి దింట( దొ 

మ్మి దియింట బం|డెంట మేలు శుకు( 

డిందు డాణీంటను నేడింట మూటను 

బదిట( జేకొన్న శుభ్యపదుండు 

శని రాహు కేతు భూతనయ సూర్యులు మూ(ట 

నాజీంట మే లర్కు( డట పదిట 
య 

రెంట నె దింట నేడింట( దొమ్మిదిటను 

గురు? డున్ననెల్స కోరలు ఫలించు 

బుధుడు బేసిగాని పొందుల నిష్ష(డౌ 

వీనికల దుషవేధ లేమి 
ధా కు 

ఫలము లొప్పు జనన భవనంబు మొదలుగా 

పదునొకంట నున్న. బరమ సుఖము. 

అందు రవితనుజాది మహాగహంబు 

లిస్వు డాటీంటనునికి నీ యిష్టమొనరు 

గురుడు బుధు(డును బెపయికొనుట మేలు 

శుకచందులు మూ(ట నిల్చుట శుభంఖు. 

అనుచు శుభస్థ్టానంబులు నతని [గ్రహంబులునుం జెప్పి. 
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“ధర్మేతివతి తేబు . 

ద్ధిర్మనుజాధీళ"” యనుచు దీవించిన ద 

న్మర్మంబెజింగి నృపు(డా 

ధర్మము చొప్పెట్టి దనిన ద్దైవజ్ఞుండుకా, 

సీవది యెజు6(గవె ధర్మము 

[తోవంజనువా(డు భక్రితో. దన శ ర్తికా 

దేవదాహ్మణ పూజలు 

గావింప(గ వలయు విగతకల్మమం డగుచుకా. 

గురువును దేవరగా స 

త్పురుషుని గురువుగ నిజా|శితుని( [బాణముగా 

బర వనిత ( గన్న తల్పిగ ( 

బరధనము విషంబుగా(గ భావింప(దగుకా. 

అన్నదానము దుర్చిక్షమైనయప్పు 
డంబుదానంబు నిర్ణలంబై నచోట 

నభయదానంబు శర ణార్జియైనవెళ( 

జేయుటుచితంబు ఘన దయాశీల మలర. 

కృత్యాకృత్య విచారము 

నిత్యోచితదాన మాత్మనియమము బుఛసాం 

గత్యము పరోపకారము 

సత్యము వినయంబు నయము జరుప(గ వలయుకా, 

ఈ కొలదిం దదంగము లనేకవిధంబుల నుండు నన్నియున్ 

సీకడ నొప్పుచున్న వవనీవర నావుడు విద్యలందచు ( (బ 

త్యేకసమర్థండై న నృపు (డిప్పటి యేటి ఫలంబు( జెప్పు మా 

నాకని యానతిచ్చిన మనంబున నాద్విజు( డుత్సపహించుచున్ . 
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మహిమా ఖండలు(డంచు భూజనులు సంభావింప నీ వింపుతో 

మహి. బాలించుచు( బుణ్యకృత్యముల ధర్మదవ్య మార్జింప(గా 

గహదోషంబులు పుట్ట వట్టయిన నో రాజేంద్ర యీయంట దు 

సృహపాప్యగహసంభవంబగు నతి్షమామంబు వరర్తిల్లెడికా. 

అ|కమ మాచరించి విను మర్కతనూజు.డు తొ ల్రియున్న యా 

శుకుని రాశి దా విడుచుచుకా శకటాకృతి నున్న రోహిణి 

చ|కము దూటి మంగళుని సద్మము( జేరంగడంగి యేఃటిలో 

వకగతిం జరింప(గ నవర్షణ మె చను( గొన్ని వర్షముల్ . 

పతి పజీ నిల పజీయలుగా . 

నెజీసిన వనపంక్తులెండ నిరుపమ మగు నా 

వజపున! బం(డెం డేడులు 

కలివిక నతిదు సరంబు గాగల దధిపొ. 

అనవుడు దీని కడ్దుపడునట్టి యుపాయము గల్లెనేని నా 

యనువెజి(గింపు మన్న వసుధామర తృ ప్తియె కారణంబుగో 

నొనేరిన దేవతార్చనల హోమములకా (గహపూజ మున్నుగో 

జనవర! శ క్తికిం దగిన శాంతి యొనక్చుము వర్షణంబగున్, 

ఇనుమున నాశనిరూపం 

బొనరించి వినీల వస్త్ర యు క్షంబుగ న 

ర్చనము. ర చియించి ఖదిరేం 

ధనమున హోమంబు సేయ? ద|త్పీతి యగుకా. 

అనిన'|దివికముండు మొదలైన పురోహితులకా [గహాడి పూ 

జనములు సేయ(బంచి మృదుశాలిమయాన్నము( బాయసంబులు కా 

మునుముగ6 బిండివంటలు సమూహముగా నొనగూర్చి యిష్టభో 

జనముల భూసురుల్ దనియ శాంతి దలంజుగ( జేసి శ క్రితోజా 
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దేశాధీళ్యరు( దర్ధుల 
కాళాపరిపూ ర్రిసేయ నారాధితయౌ 

నాశాపూరణి దేవి ని 

వేళాంగణ సీమ హోమవిధి గావించెళా. 

ఈగతి( బెక్కుహోమములు నీగులు( బూజలు( జేసి చేసి వ 

ర్దాగమ మేమయుం గనక యక్క_ట యాగము మీటు నాశుభో 

ద్యోగము వ్యర్గమయ్యె ివయాగినియుం గరుణింప దంమఃఈ జిం 

తాగతు(డై న వేళ గగనస్థలి నయ్యశరీరి య్లుట్లనుకా. 

భూపకులేంద యింత( దలపోయ/గ నేటికి యోగమాత యా 

శాపురి సంతసిల్హ్ల యతిస తము నీ కొస(7౫ం [బిభావ సం 

దీపిత దివ్యశ స్ర్రనిహతికా దిననాథ తనూజ వ్యకమా 

రాప ఘనోపరోధ మభయంబున6 జేయుము వృష్టి. గల్లెడుళా. 

పంటలు పెక్కు. గల్లునని పల్కిన నానృపు( డాత్మలోన ము 

కంటి రఘూద్వహుకా విజయు(౫ కొని |మొక్కు_చు దివ్యబాణముల్ 

వింట నమర్చి పం క్రిరథులీల( గడంగి [పతాపశ క్రి మి 

న్నంటి (గహాంబులెల్చి విరియంగ శనై శ్చరు నడ్డుకట్టిన ౯. 

ఆ శని నిల్చి సీ బలనుహత్యము మెచ్చితి! దొల్లి నీవు గౌ 

రీశునిచే+ దపంబున నభీష్టములందితి నేడు శక్తి నా 

'కాశము గట్టి నాదగు [పకాశము |దుంచితి నేటి నుండి నీ 

దేశములోపలం గజవుదీటి( [బజల్ సుఖియింప( దే సేద ౯. 

హార్షంబయ్యెభవత్ కృతంబున నృపాలా|గేసకా కోరిన కా 

వర్షంబు ల్సురియింతు నెప్పు డయినకా వర్చిల్దు పొమ్మన్న ను 

త్కర్షంబంటిన శౌర్యమొప్పంగ సుభిక్షం బుర్వి, దోపంగ దు 

ర్భర్షుండై చనుదెంచి భ కిం గొలిచెళా ధాతీశు, డాశాపురికా. 
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క్, ఈసామర్థ్యము సీకడ 

కిసంబునులేదు మగిడి వెస6 జనుమనినకా 

వేసరిన భంగి భో రాం 

సింహాసనము డిగి గృహంబున కదిగెకా,. టి 

మూల[గంథములో 1] గద్య పద్యములలో ఉన్న కథను 28 గడ్యపద్య 

ములకు పెంచెను. మూలములో దైవజ్ఞుని అర్ధవంతమైన జశిర్వాద మును 

వదలి వ్మికమార్కుసి జాతక చక్ర గహస్టితి ఫలములను చెప్పెను, 

పంచాంగ [శ వణము సంవత్సర ఫలములకు బదులుగా సాధారణమైన [గహ 

స్థానములు ఫబములు చెప్పబడినవి. ఇవి ఆనవసరములు. దె వజ్జుడు తామా 

రష్షమునకు చెప్పిన శాంతులు చేసినను వర్షిము కురియనందున అశరీరవాణి 

దేహవాలయమందలి '“ఆశాపూరణి”* అను దేవ! ఏఏ లక్షణములు గలవాని కంఠ 

రక్రము నొసగిన ఆకరిష్టము తొలగునని మూలము నందు కలదు. గోపరాజు 

దీనినెందుకో మార్చెను. “దై వజ్జుడు చెప్పిన కాంతి హోమములు ఆశాపు3 

దేవిగుడి ముందు న _వేక్షేము ఈ కురియరేదు. అశరీరవాణి రాజా: ఆశా 

చేయగా శని పసన్నుడై "కామము పై పోగొట్టును” గోపరాజు ఈ మార్పు 

నెందుకు చేసెనో తెలియదు. ఇందువలన మూలమందలి సారస్యము చెడినది. 

ఇప్రే గోపరాజు (పతి కథలోను తన ఇష్ష మువచ్చినట్లు మార్పులు చేసినాడు. 

ఆ మార్పులు సరసములుగ ఉండవు. విక్రమార్కుడు ధ ర్మము ఎటిదని 

అడుగుట ద్దైవజ్ఞుడు ధర్మ మనగా ఏమో తెలుపుట. పూ రిగా అధిక పసంగము. 

మరొక మార్చును చూడుడు. 

మొదటి కథలో వి|క్రమార్కు.నకు ఇం దుడు సింహాసనము ఇచ్చిన 

ఘట్టమున్నది. మూలమున ఇం|దునకు రంభా ఊర్యశుల న ర్ర 
ఏ 
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తమ్యము తెలీయక వీకమార్కు-ని పిలిపించి తెలిసీ కొనీ దివ్య నీంహాసనము 

ననుగహించినట్టున్న ది గోపరాజు దానిని మార్చెను. విశ్వామ్మితుని తపో 

భంగము చేయించుటకై రంఖో ఊశ్వశులలో నెవరిని పంపవలెనో ఎవరి 

యోగ్యతలెట్టివో తెలియక ఇంటదుడు వికమార్కుని పిలిపించుచినట్టు వాసెను. 

విశ్వామితుని కాలమేదో విక్రమార్కుని కాలమేదో సామాన్యునకు తెలియును 

కాని గోపరాజునకు తెలియలేదు. అతడు చేసిన మార్పులను తెలిసికొనుటకిది 

చాలును. మూలమునందు రసవ త్తరములై న నీతిశ్లోకములుండగా గోపరాజు 

వానిసవడలి వేసెను. అక్కడక్కడ సూచనాపాయముగ చెప్పెను, 

మూలములోని 

ోనవిషం విషమిత్యాహుః (బహ్మాస్వం విషముచ్యతే 

విషమకాకినం హంతి _బహ్మస్వం పు[తపొ|తకం” 

అన్నదానికి 

క, గతిగానక యిది యొక సం 

గతి [బదికేదమంచు నుండ(గా ధర్మము(ద 
ప్పితి “బహ్మస్వం విషము 

చ్యతో యనుచు బెద్దలెల్ద( జదువుట వినవే. (1.176) 

అని [వా సేను, ఈ పద౭ము [కిందనే కము (| 

క, బలవంతులమని వ్మిపుల 

ఫలభోగంబులకు నాసపడుదురె మును వీ 

(పులకిచ్చిన భూములు దిమ 

చెలియం[డని తల(పవలదే క్షితిపొలురకుకా, (1-17) 

అను పద్యమును (వ్రాసెను. ఇది మూలములో లేదు. వ్యాస షి తాళ్లోకము 
“ఎకైవ భగినీ లోకే సర్వేషామేవ భూభుజొం 
నభోగ్యా నకర|గాహ్యో వ్మిపదతొ వనుంధరా” 
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ఈ రెండు కోకములును వ్యాస గీతాశోకములే. సాధారణముగ ప్రాచీన 
శాసనములలో చివర ఫల(శుతి భాగమున నివి చెక్కబడును. 

గోపరాజు మూలమునందలి శ్లోకములనుగాక అక్కడక్కడ తనకు 
తెలిసిన సంస్కృత [గంథములందలి కములను సందర్భానుసారముగ 

అనువదించి వాడుకొనెను. ఇవి మూలమున లేవు. సుపసిద్ధ క్లొకమగు 

“ఆయోధ్యా, మధురా, మాయా, కాశీ, కాంచీ, ఆవంతికా 

పురీ, ద్వార వతీచై వ స ఫైతె మోక్షదాయకా 8॥ 

ఆనుదానికి 

“మధుర, కంచి, కాశి, మాయాపురము, ద్వార 
వతి, యయోధ్య, యీ యవంతిపురము 
నా(గ నెగడు ము_క్రినగరంబులం దున్న 
నరులు పుణ్యభాజనములు గారె” (1 -78) 

అని అనువదించెను, ఇట్టే మయూరుని సూర్యశతకము నుండి, జయ 
దేవుని (పసన్నరాఘవము నుండి. ఆన్నపూర్ణాష్టకము నుండి అనువదించి 
ఇందు వేసికొనెను. 

జక్కన జ గోపరాజు 3 

గోపరాజునకు ముందున్న ' జక్కనకని, “విక్రమార్క. చరిత్రమును 

[ప్రబంధ ఫక్కిలో రచించెను. అతడు విజయనగర సామా జ్యమును 142. 

1447 సం॥ మధ్య పరిపాలించిన పౌఢ దేవరాయల కాలమువాడు. శ్రీనాథ 

కవిసార్యభౌమునకు సమకాలికుడు. జక్కన తాను [పబంధ శయ్యగా తెలుగున 

వికమార్క_ చరిత్రమును చెప్పెదననెను. కాని సంస్కృత |గంథమున 

కనువాదము చెసితిననలేదు. శ్రీ పింగళి లక్ష్మీకాంతముగారు- 
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“సంస్కుతమున వికమార్క._చరిత అను సేరుతో (గంథము 

కలదు. దానికోగల కొన్ని కథలతో ఇందలి కధలకు వస్తుసామ్యము కలదు. 

అంతమా[తమన ఆది ఈ[గంథమునకు మాతృకయని చెప్పజాలము. మరి 
జక్క-న ఇది అనువాదము అనిగాని, స్వతం|త రచన అనిగాని చెప్పలేదు. 
అందువలన ఇందు చాల భాగము ఆతని స్వతం్యత రచనయె అని ఊహింప 

వచ్చును” అని[వాసిరి. * 

జకశ్టానకవి గోపరాజు అనుసరిలచిన సంస్కృత వికమార్శ- చరి 

|తమును చూచి అఒదుండి కొన్ని కథలను తీసికొని వాట్మికమమును మార్చి 

తన పద్దతిలో | వాసెను, ఆతడు |గహాంచిన కథలు, 

ద్వితీయాశ్వాసము - 1. వికమార్కుడు స్వర్గ మునకుపోయి రంభా 

ఊర నల నాట్యుముల తారతమ్యమును నిర్ణయించి ఇం[దునిచే దివ్య సింహో 

సనము పొందివళ్చిన కథ. 

2, వికమార్కుడు కనకస్తంభ పీఠముపై నెక్కిపోయి సూర్యుని 

చే ఆయన ఆను గహించిన దివ్యకుండలములను ఒక ద్రాహ్మణునకు దాన 

మిచ్చిన కథ. 

నీ. వికమార్కుుడు వేటకు బోయి వరాహమును తరుముచు రసా 

తలమును చేరి బలిచక్రవర్తిని ఆయన |పసాడించిన రస రసాయనములను 

కొనివచ్చి దరి|డబాహ్మణునకు ధారపోసిన కథ. 

4. మధువానగరము. దగ్గర (పతిర్యాతి ఒక స్త్రీని ' కఠాకాతములచే 

కాధించుచున్న రాక్షసుని చంపి వికమార్కుడు ఆమె ఇచ్చిన మణిని వైశ్య 

పుతుడు పురందరునకు ఇచ్చిన కథ. 

ట్ల ఆంధ సాహిత్య చర్విత 
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తృతీయాళ్వాసము- క. భర్తృహరి భార్య చెడువర్తనము వలన 

విరక్తుడె వనములకు పోయినకథ . 

6. బహు శుతుడను మంతి కథ (ససేమిరా) 

పంచమాక్వాసము- 7. చిత్రకూటము దగ్గర ఒక ముని ఎన్నో 
యేండ్ల నుండి హోమము చేయుచున్నను ఫలము కానకున్నందుకు విక 

మార్కుడు వెళ్ళి కాళికను మెప్పించి ఆతని కామితము తీర్చిన కథ. 

5. వికమార్కుడు అశ్వమేధము చేయు సందర్భనులో సము[దుడు 

పంపిన దివ్యరత్నములను [(దాహ్మణునకు సమర్పించిన కథ. 

9. దేవదత్తుడను [బాహ్మణుడు వ్మికమార్కునకు కొద్ది సహాయము 

చేసి అతని కృతజ్ఞతా గుణమును పరీక్షించుటకై రాజప్పుతుని దాచి, వానిని 

చంపినట్టు నటించినను రాజు _గ్రాహ్మణుని క్షమించిన కిధి. 

10. వికమార్కుడు కాంచీనగరములో వేశ్యనాశయించిన రాక్షసుని 

చంపి వేళ్యనుద్ధ రించి తన పురోహితపుతుడు కమలాకరునకు సమర్పించిన 

కథ. | 

11. రాక్షసునకు వంతుగా పోవలసిన (వాహ్మణ బాలకునకు బదులుగా 

విక్రమార్కుడు వెళ్ళి రాక్షసుని మెప్పించి, నరభక్షణము మాన్పించిన కథ, 

ఈ 11! కథలును సంస్కృత విక్రమార్క చరితము నుండి తీసి 

కొని పెంచినవి. తరువాతి వాడైన గోపరాజు జక్కన విక్రమార్క. చరి[త 

మును చదివి యుండెను. మూలమును జక్కన - - గోపరాజులు ఎట్టు అను 

సరించిరో పరిశీలించిన తెలియగలదు. మూలము నందలి “ససేమిరా కథను 

చూడుడు. సంస్కృతమున bb గద్యపద్యములలో ఉన్న బహు శుతుని కథను 

జక్కన 100 గద్యపద్యములకు పెంచగా, గోపరాజు 108 గద్యపద్యము 
లలో చెప్పెను. మూలమున ఈ కథలోని నందరాజు స్రీ వ్యామోహము ఇట్టు 
చెప్పబడినది. 
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“సికాలాయాం నందోనామ రాజా మహి కౌర్యసంపన్నో అభూత్ , 

_తస్యచ భానుమతీ నామ మహిషీ. తస్యచ రాజ్ఞః తస్యాం అతి పీతిరాసీత్, 
సింహాసనేపి సహైవ తయా సముపవిశేత్. నిమేషమపి తయా వినా నతి 

సెక్. . 
(విశాలా నగరమున నందుడనురాజు గొప్పపరా క్రమము గలవాడు. 

అతని భార్య భానుమతి.ఆ రాజునకు భార్యయందు విశేష పితికలదు. సింహాస 

నమునందు ఆమెతో కలసియే కూర్చుండును. ఒక నిముషమైన ఆమెను విడిచి 

ఉండడు.) ఈ అయిదు వాక్యములకు జక్కన 10 పద్యములను వ్రాసెను: 

ర్ ఆ నందమహీవల్రభు 

డానంద" రసార్షర హృదయు(డై యేస్రొర్దుం 

దా నగరు వెడలకుండును =. 
భానుకుతీ మోహపాశ బద్దుండగుటకా-. 

క. జక్కవ కవ పెక్కువయగు 
. మక్కువతో రేయి(బగలు మనుజాధీశుం 

డక్కాంత దక్క_నోరంక 

దక్క-టి కార్యంబు లెల్ల( దక్కి-చ రించుకా, 

శా. ఆ రామామణితోడం గూరిమి నతండత్యా స్థ గీడించు స సం 

సారస్సార సుఖైక సార సురతేచ్చాపూర నిర్మగ్ను (డై 

యావామాంతర కే? పర్వత గుహా హర్మ్యాంత రాళంబులం 

గీరాలాప మదాలిగీత విలసక్కీ డా నివాసంబులకా, 

ఆక్మావనీమండలాస కి కి ( బెడయాసి 

లతనా నితంబ మండలము(బొదువు. 

ee. 

వ. అంత బహు కుతుండు 
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చ. ఆని తన యిచ్చలో వగచి యన్నరపాలునితో వినీతి గో, | 
పనమతి మంతి యిట్లనియె _ ... అం స ఆంటి 

౧ 

ఉ. నావుడు మంతివర్యునకు నందమహీపతి |పీతినిట్లనుకా 

% షై % 

క. ఒక్క రే యొక్కమహాయుగ ... ఆ 2 

సీ. క్రైసేసి చెలువ నాకడ నల్ల నిలిచిన 
_ నంగజల్రీ “జూజలాడ( జూతు 

ఉ. కన్నులు గండుమీలు .., లల 

క. వనాక నిముషంబై నను 

భానుమతీ డేవి(బాసి |పాణము( బట్టం 

గా నోప నీ విచారము 
మానుమనిన మంతి యనియె మనుజేశ్యరుతోకా. 

ఇందు నంద భూపాలుని లాల సత్యము పరాకాష్ట నందుకొన్న ది. 

రాబోవు [ప్రబంధ యుగమునకు ఒరవడిగా " జక్కన రచన సాగినది గోపరాజు 

ఈ ఘట్టమును 

క. ఆ నందభూసతికి సతి 
“యానందము రూపమయ్యె నన గలిగె చలో 

కీనయన చ కోరములకు 

భానుమతీదేవి యమృతభానుద్యుతియ్దై . 

దీపిత కనక సందేహంబు దేహంబు 

పచ్చకర్పూరంబు పలుకు పలుకు 

pe 

పల్టవ సంపదాస్పదములు పదములు 

శోభితావ ర్తసనాభి నాభి 

ఫి న. |. 
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అట్టి సతిని జెప్ప వెట్టక చూచుచు 

నిద యాకలియును నీకువట్టు 

నడచి యధర రేఖ నమృతంబు (గోలుచు 

దేవు. డనంగ మనుజదేవు( డొప్పె. 

క. వనితలకు నరము నోరును 
దను వర్ధము నిచ్చి రచ్యుత |బహ్మ శివుల్ 
ఘను(డా మువ్వుర మీజణుచు 

జనపతి దన సతికి నిచ్చె సర్వాంగములుకా- 

సీ, ఆవనీశు డీక్రియ నంతఃపురంబున 

విహరించుచును మంతివిన్నపమున 

త్త % % 

ఈ విధముగ పచ్చిశ్ళంగారమునగాక సాధారణధోరణిలో ర్ పద్యము 

లలో సరి పెట్టినాడు. ఈ కథయందే నందరాజు కొడుకు జయపాలుడు భల్లా 

కముచే శపింప బడి ‘ససేమిరా ఆని ఆరచుచుండును. ఎవరైన జరిగిన 
విషయమును వెల్లడించిన వెంటనే ము క్రి పొందును. మూలమున 'ససేమిరా'కు 

నాలుగు శకములు చెప్పబడినవి. 

“సొ అను అక్షరమునకు 

సద్భావంపతిపన్నానాం వంచనే కా విదగతా 
థ నూ 

ఆంక మారువ్యా సుపొనాం హననే కిం ను హౌరుషమ్. 

దీనికి జక్కన 

“సకల లోకోపకార సంచారులెన 

సాధు జనుల వంచించుట వాణతనమె? 

తొడల పె నమ్మి నిదపోయెడు వయసు 

బగతు పాలను: దోయః' వాపంబు గాదె, 
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గోపరాజు. “సజ్జన భావము గలుగు సు 

హృజ్ఞనముల మోసపుచ్చుటిది నేరుపె నీ 

పజ తొడమీ(ద. గూర్కిన 
జె 

యజ్ఞంతువు( జంపం జూచుటది పొరుషమి” 

జక్కన మూలపూర్వా గర్భమును చక్కగా అనువదించి ను, ఉ త్రరార్థము 

లోని 'హననే కింను పౌరుషమ్' (చంపుటలో మగతన మేమున్నది) అను 

వ్యంగ్యమును వాచ్యము చేసినాడు. గోపరాజు ద్విత్వజకార పానము [గ్రహించి 

కొంత తికమక పడినను మూలమును సరిగా అనువదించిను. 

రెండవ అక్షరము “పే మూలమునందు 

సేతుం దృష్ట్యా సము[దస్య,గంగాసాగర సంగమమ్ 

(బహ్మ హత్యాత _(పముచ్యేత, మి[తదోహో న్మృతముచ్యతే” 

జక్కన “సేతువు దర్శింప మహా 

పాతకములు. బాసిపోవు( బాణసభునకుళా 

ఘాతుకమతి నొనరించివ 

పాతక మె తీర్థ సెవ. బాయునె నరునికా. 

గోపరాజు సే సీతువు(గని, జలనిధి సం 

జాతధనుష్కోటి బడిన సద్ద్విజహతికిం 

 బాతకము వాయు మిత్రవి 

ఘాతికిం బాతక మె కొని గతి గలుగదనా”, 

జక్కన పద్యములో మూలమందలి 'బహ్మహత్యా,పముచ్యేత' కు 

బదులు “మహాపాతకములు బాసిపోవుి అని, [వాయ బడినది. గంగా సొగర 

సంగమ దర్శనమునకు బదులు. “ఏతీర్భ సేనచేనైని అని చేర్చబడినది. గోప 

రాజు గంగా సాగర సంగ మమునకు బదులు, జలనిధి సంజాత ధనుషో-టి 
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బ3న, అన్నాడు. అతని ఉద్దేశమేమో తెలియదు. మూలమందలి భావమును 

ఉభయులును చక్కగా ఆనువదింపలేదు. 

మూడవ అక్షరము “మిికి మూలమునందు 

“మ్మతదోహీ కృతమఘ్నశ్చ 

యశ్చ విశ్వాసఘాతుకః 

(త్రయ స్తే నరకం యాంతి 

యావచ్చం[ద దివాక రమ్.” 

జక కన “మిత్యదోహి, కృతఘ్ను(డ 

ధా[త్రీసురహంత, హేమతస్కరు(డు, సురా 

పా(కీభూతు(డు, నిందా 

పా|తులు వీరెల్ట నరక భవనావాసుల్”. 

గోపరాజు “మిత (దోపి, కృతఘ్ను ప 

వితగుర దోపి చౌర్యవిద్యాపరులు కా 

మిత్ర శశి స్థితి మరగ. 

బుతులు గలిగియును నరక మున బడుదుర నా”, 

జక్కన మూలములోని ముఖ్యమైన విశ్వాసమాతుకుని దీసివేసి ధా|తీ 

సురహంతను, హేమతస్కరుని, సురాపాాత్రీ భూతుని గహించి వీరు నిందా 

ప్యాతులని వాసెను. కథయందలి రాజకుమారుడు, మిత దోహి, కృత 

ఘ్బుడు,  విశ్వాసఘాతుకుడు. ఆ విషయమును దెలుపుటకే ఆ ముగ్గురును 

 ఆచం[దార్భ్యము నరకములో ఉందరని మూలకారుడు [వాసెను. జక్కన ఆ 

సారస్యమును (గపింపలేదు. ఇక గోపరాజు [పాసకక్కుర్తికి లోనై “పవిత్ర 

గురు (దోపి, “పుత్రులు కలిగియు' ఆను నిరర్థకములను వాడెను. మూలము 

నితడును ఆవగాహన చేసికొనలేదు. 
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నాలుగవ అక్షరము “రాకు మూలము 

“రాజక! భో స్తవ పృతస్య 

యది కల్యాణ మిచ్చసి 

దానం దేహి ద్విజా తిభ్యో 

వర్ణానాం _్రాహ్మణోగురుః.. 

శః క్షోకమున కథానాయకుడగు నంద భూపాలుడు తన గురువైన 

శారదానందుని చంపనెంచిన పాపమునకు (పతి క్రియ సూచింపబడినది. దీనికి 

జక్కన “రాజేం్యద విజయపాలుని 

- రాజిత శుభమూ ర్తి జేయ రతి గలదేని౯ 
ఓజ(గొని విిపకోటిం 

బూజింపు మనూనదాన భోజనవిధుల౯” 

ఆని మూడు చరణముల భావమును చక్కగా అనువదించి నాల్గవ 
చరణమును వదలి వేసెను. 

గోపరాజు “రాజ భవదీయు(డైన త 

నూజునకుకా శుభము నోజ నూల్కొ_ను విద్వ 

దాజికి ధనదానము ని 

ర్వ్యాజమునంజేయు మిహపరంబులు గలుగుకా” 

అని మూడు చరణములనే ఆనువదించి నాలుగవ చరణమును వడలి 

మూలమున లేని. “ఇహపరంబులు గలుగుకా' అని చేర్చినాడు. దీనిని బట్టి 

గోపరాజు మూలమునే పధానము అనుసరించెను. కానిగ్యజక-నను అనుసరింప 

లేదని చెప్పవచ్చును. 

కావ్యమందలి విశేషవిషయములు : 
గోపరాజు తన కావ్యమునందు అనేక విషయములను _పాసంగికముగ 

అక్కడక్కడ చెప్పినాడు. మూలమునందు కొన్ని విషయములు సూచింప 
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బడినవి. ఆతడు వానిని విస్తరించి తన సమకాలిక విశేషములనే తెలుపుటకు 

(ప్రయత్నించెను. 

1. త్రీ స్వరూప స్వభావములు : 

భ రృృహరి భార్యా వంచితుడై. ద్రీల మనశ్చాంచల్యమును అసప్యాంచి 

ఆ.వె. కప్పురంపు. గుదుటం గస్తూరి యెరువుతో 

am 

నుల్లినాటి చంద నోదకముల 

జెంపిరేని దాని కంపుమాయని భంగి 

నెంతయెన నిలువ దింతి మనము, 

వనిత యొరుంజూచి లోనగు 

నన నిక్కము పతియు దోడి యతివలు( బరుజం 

గనీ విని యెగ్గొనరించెద 

రని మానిన మానుగాక యడ్డము గలదే. 

మద మెక్కు.చన్నులు మాంసపు ముద్దలు 
హేమకుంభధములకు నెక్కుడనుచు 

దూషిత మూత పురీష దుర్గంధమౌ 
" జఘనంబు కరిశిరస్సద్భశ మనుచు 

జిలిదికిం బుసులకు( జీమిడికిని బుట్టి 

యైన మొగంబు సుధాంవల్ డనుచు( 

గండలు( దోలు బొక్కలు గూడ బొదవిన 

యాకృతి పసిడి సళాక యనుచు 

దేగద్దైన పెదవి [తేగ డమృతమని 
కవులు వొగడ( బేరు గలిగె గాక 

తర్త్యమెణి(గి యిట్టు తలపోసి చూచిన 
నింతి రోంత కెల్ల నిల్లు గాదె. 

కొను ఘటమున మూల శోకములను వదలి స్వతం్యతముగ నిట్లు (వాసినాడు, 
ద గ 

(1-98) 

(1-100) 
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ల స్రీజాతులు (1-214) 

మూలమునందు బహు శుతుడను మంతి తనరాజు భార్యారూ పమును 

చి తపటముగా వాయించెను. చిితకారుడు “స తు తస్యారూపం సావాదాలో క 

పద్మినీ లక్షణయుకాం తాం విలిలేఖ” అని ఉన్న వాక్యమును పురస్కారించి 

కొని గోపరాజు కొకో_కము నందు చెప్పబడిన స్రీల నాలుగుజాతులు “పద్మిని 

చిత్తిని, శంఖిని, హ సినీ" లక్షణములను గూర్చి వివరించెను. 

ఏ, శకునములు- మూలములో “అకాల వృష్ట్యాదీని దుర్నిమితాని 

బభూవుః, 

“అకాలవృష్టిః తు అథ భూమికంపో ,నిర్జాత పల్కా పతనం తదైవో 

అని మాతమే కలదు. గోపరాజు వీనిని వదలి సామాన్యముగా తెలుగు 

వారు పాటించు దుశ్శకునములను చెప్పినాడు. 

“పిల్పులు సోరాడుట, బల్రిపలుకుట, తంబళివాడు కనబడుట, ఎదుట 

తుమ్ముట, దూడను పోగొట్టుకొన్న ఆవు అరచుట, కంపమీది కాకి అరచుట, 

కుష్టురోగి తలకు నూనె రాచుకొని వచ్చుట, మెలబట్టలతో చాకలి ఎదుర 

గుట, కాకి గోరువంక భరద్యాజపక్షి ఎడమ వైపునకు పోవుట, పాలపిట్ట, 

భరద్వాజపకీ, పెడికంటి, గుడ్డగూబ కూయుట, పాము ఎదురగుట” ఇవి 

దుశ్శకునములు, (1-281) 

4 డేగవేట- మూలమున లేదు. 

5. చేపలవేట- మూలమున లేదు. 

ఆకాలమున ఏయే పక్షులను వేటాడుచుండిరో, చేపలలో ముఖ్యజాతు 

లేవో చెప్పెను. 
(1-286) 

6. వృక్షజాతులు - వికమార్కు-ని ఉద్యానవనము నందున్న మామిడి, 

ఆశోక, వకుళ, పున్నాగ, జంబూ, వృక్షములను: ఒక్కొక పద్యమున [పతే 
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కముగ చెప్పి చింత చెట్టను గూర్చి రి పద్యములు చమత్కారముగ 

[వా సెను. (8. 1465) 

7. వస్ర్రవిశేషములు- విక్రమార్కుని ఆంతఃపుర స్రీలు నానావిధము 

లైన వస్త్రములు ధరించుచుండిరని వాని పేరులు తెలిపినాడు. 49 విధము 

లైన పట్టు-నూలు చీరల రకములను చెప్పెను. పాల్కురికి సోమనాధుడు. 

బసవపురాణములో 568 విధములైన పట్టు-నూలు చీరలను పేర్కొన్నాడు. 

వానిలో కొన్నిటిని గోపరాజు పేర్కొనెను. ఉభయులును చెప్పినందున 

ఆనాడు కాకతిరాజ్యములో చేనేత పరిశ్రమ ఉచ్చస్థితిలో ఉండెనని తలప 
వచ్చును. (8-188) 

8. ఆభరణ విశేషములు- రాణులు పాదమునుండి శిరస్సువరకు 

ధరించు 14 విధములైన అంగాభరణములను చెప్పెను. (8-188 వచనం.) 

ల, రాజక ర్తవ్యములు- మూలమునందు రాజక ర్రవ్యములు పంచ 

యజ్ఞములుగా చెప్పబడినవి. 

“దుష్టస్యదండః, సుజనస్య పూజా, 

న్యాయేన కోశస్యచ సం పవృద్ధిః 

సుపక్షపాతోర్థిష, రాజ్యర తా 

పంచ్చెవయజ్ఞాః కథితా, నృపాణాం,” 

దీనిని గోపరాజు విపులీకరించెను. 

సీ, దుర్గరక్షణమును, దుష్టశిక్షణమును 

శిష్టపాలనమును సేయవలయు 

వర్ణధర్మములను వనములు గుళ్ళును 

జలజాకరంబులు నిలుపవలయు( 

గృషియు వాణిజ్యంబు గృహజీవధనములు 

నాయుర్ వ్యయంబులు నరయవలయు 



(1 

అనదల అర్థుల ఆర్తుల( బాతుల. 

బూజ్యుల విపుల [బోవవలయు 

బలము. దెంపు6 గలిగి అలు:యు.( గరుణయు?t 

జలము నిలుకడయును జరుపవలయు 

నయము? ' బీయము వైరిజయము( గార్యము( గొాల్వు 

నితర రాజగతుల నెజు(/గవలయిు. (4-88) 

9. విటభేదములు- అమూలకము (1-241) 

10. వేశ్యమాత చర్యలు- ఆమూలకము. (4-248,రర) 

11. మధుపానగోష్టి- అమూలకము. (4-266) 

12. యోగళాస్తము- మూలమున లేకున్నను యోగ విశేషములు 

8 పద్యములలో చెప్పబడినవి. (5 12,17) 

18. మల్చయుద్ద విశేషములు మూలమునలేని,తనకాలమున వాడుకలో 

ఉన్న మల్పయుద్ధమును గూర్చి విపులముగ |వాసినాడు. కలహకంటక 

ఏకాంగ వీరులను ఇద్దరు భటులు పంతముతో తలపడుదురు. ఆ సందర్భమున 

దంద్యయుద్దపదతులు, దాని నియమములు, _ మల్లుల వస్త్రధారణ, తొమ్మిది 
ధ 0 “న కో 

విధములైన పట్టు మొదలైన వానిని చెప్పెను. (7-45,64) 

14. స్వవ్నళాస్త్రము- మూలమున ఇరువది మూడవ సాలభంజిక 

కథలో స్వప్నములను గూర్చి ఇట్టున్నదిః 

“స్వప్నాసు ద్వివిధాః, కేచన శుభాః పభఫల _పయచ్చంతి, శకేచన 
అశుభాః అపభవలం (పయచ్బుంతి తతళుభాః ; 

శో ఆరోహణం గోవృషకుంజరాణాం, పాసాదశే లాగవనస్పతీనాం 

విష్టానులేపో రుదితం నితాంతం, శుభాన్యగ మ్యాగమనం తర వ॥ 



౫1౪ 

అథ అభుభాః :- 

“ఖరోష్ట మహిషవ్యాభాకా స్వప్నే య స్వ్వధిరోహతి 

షణ్మాసాభ్యంత ర తస్య మృత్యుర్భవతి నిశ్చయాత్॥ 

“ఒరోహణం కంటక వృక్షవాహవై ర్యుష్ట్రకాణా మథ దర్శనాని 

కార్చాస తీచోరగ పోతి శాఖామృగాదిమానా మఖుభాని లోకే” 

ఫలకాలశ్చ- 

““స్వప్నస్తు పథమే యామే, వత్సరేణ విపాకభాక్ 
ద్వితీయే చాష్టభిర్మా సెః, (తిభిర్మాసైః తృతీయకే. 

ఆవుణోదయ వేళాయాం, సద్యః స్వభవ్నఫలం భవేత్.”” 

ఆని చెప్పబడినది. వీనినే గోపరాజు గహించెను. 

స్వప్పఫలకాలములను మ్మాతము యథాతథముగ అనువదించినాడు. 
శుభాశుభ స్వప్న ఫలములు చెప్పుటలో మూలమున లేని వానిని చాల చెప్పను, 

ఇవి నాటి జనవ్యవహారములోనివి కావచ్చును. 

శుభ స్వప్నములు- ఏనుగు, గుజ్బము, పచ్చన్నిమాను, మేడ, 
పోతుపసరమును ఎక్కినట్టు వచ్చిన కలలు శుభములు. పాములు తేళ్ళ 

జలగలు కరచినట్టు వచ్చిన చావును చెప్పును. శరీరమునకు మలము పూసుకు 
న్నట్టు, స్రీలతో రమించినట్టు వచ్చిన శుభములు. తలను 'పెనుకొరుకుట, పేవులు 
చుట్టుకున్న ట్టుండుట, నెత్తురు, కండలు, పాలు, పెరుగు, కల్లు, నేయి త్రాగుట 
శుభములు. నీటిని, ర క్రమును చూచిన దీర్దాయువు. మంట, గంట, పచ్చని 
పంట, తెలుపురంగు కనబడిన మంచిది. బూడిద, ఎముక, ధాన్యపుపొట్టు, 
(పత్తి, ఉప్పు కనబడిన చెడ్డది. మొద్దును, గాడిదను, దున్నపోతును, ఒం 'టెను 
ఎక్కిన, అన్న మును, పిండిని, నువ్వులను తినిన కీడు కలుగును, ఏనుగు, 
దేవత, కస్తూరి, గోపురము, నీలమణులు, మేఘములు, భూమి, యమునానది, 
కుండలు తప్ప కలలో ఇతరములైన నల్దవస్తువులు చెడ్డవి. 



ఏరి 

నూనె, కలినీష, | కొవ్వు, తేనె (తాగిన చెడ్డది. కోతి, పొగ, కాకి 
కనబడిన చెడ్డది. ఈ శుభాశుభములను విడిగాకాక కలిపి కలగావులగము 

౨ A x ఇ / చేసినాడు. ఇది కాస్ర్రియ పద్దతి కాదు. _ (9-71) 

15, జ్యోతిషము ఇరువదియైదవ సాలభంజిక కథలో మూలమున 
దీర్గ శమము ఏర్పడు [గ్రహగతులు చెప్పబడగా గోపరాజు వానితోబాటు సామా 

న్యములై న (గహనా నములు - ఫలములు మాతము చెప్పెను. ఆతనికి ఈ 

శాస్త్రమున విశేష పరిచయముం డినచో విశేషముగ [వాసి యుండును 

16. జూదము, ఆటలు- ఇరువది యేడవ సాలభంజిక కథలో ఒక 

జూద గాని (పస్తావన ఉన్నది. వాడు తన్నుగూర్చి “దురోదర విషయే 

అహమేవ విచక్షణః, నాన్న కి, అన్యచ్చ వారి|కీడాం వరాట మువ్షించ జానామి” 

అని .మా|తమే చెప్పెను, ఇందలి వారి కీడ, వరాట ముష్టి ఆను ఆట లెట్టివో 

తెలియదు. గోపరాజు వానిని వదలి తెలుగువారికి పియమెన ఆటలు 

చతురంగము-పవొచికల ఆట, పులిజూదములను పేరొన్నాడు. (10-87) 

17. చోరకళ- మూలమునలేని చోరవిద్యను గోపరాజు అదనముగా 

చె ప్పెను. ఇందు చోరులు ఎట్టి వేషముతో ఉందురో, వెంట వ్య్యే వస్తువులు 

గొనిపోదురో, ఎట్టు మెలగెదరో, ఏమేమి చేయుదురో విపులముగా తెలిపి 

నాడు, | (10-117) 

18. గణక పరద్దతులు- మూలమున లేకున్నను గణకుని విధులు, 

ఆయ వ్యయముల లెక్కలు [వాయు పద్ధతులు, వాయకూడని విధానములు 

విపులముగా చెప్పబడినవి. రోజకోశముల దగ్గర ఉండు గణకులు [వాసిన 

లెక్కలను ,వాతలను _పభువు స్వయముగా పరిశీలింవవలెనట. ఈగణకులే 

కరణములట.. 

క. కరణము తన యేలికకుప 

కరణము, నిర్భయ గుణాధికరణము, |పజకుజా 



xilvi 

శరణ ad పగవా*లకును 

మరణము నాజెల్తు నీతిమంతుండై నక. (11-95, 101) 

19 సేవకుని విధులు. మూలమునలేని సేవకవిధులు, ఉ తమభృత్య 
లక్షణములు, దుష్ట సే క లక్షణములు వివరింపబడినవి. ఇందు లేఖక. లెంక 

శబ్దములు, పర్యాయ పదములుగా వాడబడినవి. లేఖక పదము నుండియే 

లెంక వచ్చియుండును. (11-106). 

20. చతువ్షష్షికళ లు- మూలమున లేకున్నను చతుర్దశ విద్యలను, 

చతుష్షష్టి కళలను ఒక దీర్చ వచనమున చెప్పెను. (11-168) 

21, ఛందోవిశేషములు- మూలమున లెని ఛందో విశేషములను 

గోపరాజు చెప్పెను. దండకారణ్యమును వర్ణించు సంద ర్భమున 18 ఛంద 

ములు మాతము చెప్పబడినవి (ర-54). అందును అనుష్టుప్, (తీష్టుప్, 

జగతి, అతిజగతి, శక్యరి, అతిశక్వరి ఛందములలో బుట్టినవని కవిజనా 

శయకారుడు చెప్పిన వృ త్తములను వదలి [కొత్త వృత్తములను గోపరాజు 

చెప్పెను, హరిణివృ త్రము అష్టిఛంద ములోనిదిగా మార్చెను. ఆ తరువాత 

ధృతి, కృతి, [పకృతి, సంకృతి, ఉత్న్య-తి ఛందములలోని వృ త్తములను 

కవిజనాాశయము నుండియే (గహించెను. అందు 26 ఛందములు పేర్కొన 

బడినవి. 

తొమ్మిదవ బొమ్మ కథలో ఆంధ్రచ్చందో విశేషములను, అందును 

యతి[పాసలను, (పస కి కలిగించుకొని చెప్పినాడు. తెలుగు కవితకు యతులు 

(పాసలు ముఖ్యములని తెలిపి, పదమూడు విధములైన వళ్ళు చెప్పినాడు. 
యతిని వడి ఆందురు. గోపరాజు కవిజనాశయచ్చందస్సును అనుసరించెను. 

అందు స్వరయతి, వర్షయతి, అఖండయతి, |పాదియతి, బిందుయతి, ప్రత 

యతి, సంయుకాక్షరయతి. ఎక్కటియతి, పోలికయతి, సరసయతి అను 

10 విధములు చెప్పబడగా,గోపరాజు వాటికి వ్యంజనయతి, గూఢస్వరవ్యంజన 
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యతి, వృద్ధియతి అను మూటిని చేర్చి 18 వళ్ళను ఒప్పినాడు. అఖండయతి 
బిందుయకులను నిత్యసమా సయతి, అనుస్వారయతి ఆని మార్చెను. |పథమ 

పరిష్కర్త రలు గోపరాజు అఖండయతిని చెప్పలేదను ని ఒక పద్యము నందలి 

ఆపయోగమును మార్చిరి. 

44 

... దేవేందువీడ్కొ_ని తేరిమీద 

నిడికొని యుజయినికి దెచ్చి వేడ్క.సిం 
మి 

హాసనం బెక్కి యాయవని విభు (6డు”* (1-187) 

అని యున్నదానిని*నడికొని యుజ్జేని కేతెంచి వేడ, ”అని సవరించిరి, 

“ఇడికొనికి* 'నిడికొని” రూపాంతరమున్నట్లు భారత |ప్రయోగమును బట్టి 
సమర్గింపవచ్చును (ఆదిపర్వము). కాని గోపరాజునకు ఆఖండయతి సమ్మత 

మే అగునని [కిందిపద్యము వలన చెప్పవచ్చును. 

“డాయగ సమసింప(గ (బా 

రాయణ నారాయణాంతరంగా నేకా 

నాయాసాదుల( గర్హర 

సాయనముగ రెండువళ్ళు జరుగుచునుండున్” (4-207) 

అప్పే ఓందుయతిని గూడ వాడినాడు. 

“గం, డక కార్పూల వరాహ సింహ కరిగణ్యంబౌా నర ణ్యానికి౯( 8-12) 

గోపరాజునకు తరువాత 17 శతాబ్దివాడైన కూచిమంచి తిమ్మకవి తన 

“సర్వ లక్షణ సారసం[గహము'”"లో లలి వళ్ళను చెప్పి [పాదియతులకు 

గోపరాజు పద్యమునే ఉదాహరించెను. ఆప్పకవి అనవసరముగ విభజించి 

41 యతిభేదములను చెప్పినాడు. 

కవిజనాశయమున 6 విధములైన [పాసలు చెప్పబడినవి. గోపరాజు 

వానినే (గ్రహించి అందలి సుకరపాసమును వదలి చతుః[పాసమును 



xlIvili 

చెప్పెను. అన్నిటికిని ఉదాహరణములను చెప్పి తన సామర్థ్యమును చూపు 
టకై సర్వపాస కందమును చెప్పినాడు. 

క. కుండలి బాలకులకు నధి 

కుండగు భుజగేం|ద నాయకుండటు మెచ్చం 

గుండ యమృతంబు నేశీ 

కుండ(6గ6 దగదనుచు. దప్పుకుండ(గ నిచ్చె.” (9-189) 

గోపరాజు వలపలగిలక పాసమున గూడ పద్యము చెప్పినాడు. 

దా, కాళ్యపిలో(బసిద్ధమగు కంచిని నుండుదు విష్ణుశర్ముడం 

గశ్యపగో|తజాతు డ, వికార విదూర మనసు. (డకా జగ 

ద్వశ్యకళావిశారదు(డ, దైవము చెయి దర్శిదభావనా 

కాశ్యకామునొంది ఖార్య గడు గష్టపు. బల్బులు వల్క-నోర్చితిన్. 

(8-208) 

_ ఇట్టిది “సంయుక్త విశేషపాసి కాదగునని శ్రీ రావూరి దొరస్వామి 

శర్మగారు చెప్పిరి. * గోపరాజు, (పమాదమున గావచ్చును పాసభంగమును 

చేసినాడు. 

“నీ కే వాంఛయు లేకయున్న వినుమా నిన్నె వ్య (డీకించినకా 

మాకిష్టంబు సరస్వతీవిభవ మామర్వుండు వే పొందు వా 

క్పౌంఢుండై విలసిల్ల( జేసెదము భూపాలాాగణీ నీయశం. 

బాకల్పంబుగ సొప్పుంగాత జనలోకానంద మై సాం|ద మై.” (12.108) 

ఇందలి మూడవపాదమును “వా క్రీకుండ్లె విలసిల్ల(ం జేసెదము 
ధ్యాతీనాయకా”అని సవరింప వచ్చును; కాని స్వతం[తించుట న్యాయముకాదు. 

న అప్పకవీయ భావ్యపకాశిక.. 
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వ్యాకరణ విశేషములు : 

గోపరాజు చక్కని పాండిత్యము గలవాడని అతని |పయోగములు 

చెప్పుచున్నవి. సుపసిద్ధవ్యాక ద్ర పరవస్తు చిన్నయసూరి ఈ కొవ్యము 

నుండి ఉదాహరణములను తన బాలవ్యాకరణమున చెప్పినాడు, | 

'ససేమిరా' కథలో “సేతువుంగని జలనిధి నం, జాతధనుష్కో్కోటటి. 
బడిన సద్ద్విజహతికిం, బాతకము వాయు” అని [వాసెను. సామాన్యముగా 

దీనిని చదివినప్పుడు అర్థము సరిగా స్పురింపదు. మూలము నందలి “సేతుం 

దృష్ట్వా'- అనుదానికి “సేతువుగని' ఆని గోపరాజు అనువదించెను, కా 

ర్ధృమునకు హేత్యర్థమున్నట్టు (పౌఢవ్యాకరణ కర్త చెప్పినాడు. కొన్ని 

పసిద్ధ ప్రయోగములు గూడ కలవు. కాళిదాసుని కుమారసంభవము నందలి 

రతివిలాపమున''స్మర సంస్మృృత్య న శాంతి రగ్తీ మేఅనుపయోగమున్నది. 

ఇందలి క్యార్వమునకు హేత్యర్థమునే చెప్పవలెను. అకు స్కాంద పురాణము 
నంవలి శ్రీ ౩ లఖండములో “ట్రీ శె బేశిఖరం దృష్ట్వా పునర్జన్మ నవిద్యతే” 

అను చోటను హేత్వర్థమునే చెప్పవలెను. అ్రై గోపరాజు. [ప్రయోగమగు 

'సేతువు(గని' ఆనుదానికిని “సేతువును చూచిన” అని పాత్వర్థమునే చెప్ప 

వలెను, 

ఈ కావ్యమందొకచోట గుణముల పేధుగల ఒక పద్యమున్నది. 
రి అ 

క. ఒనరించిన నీలని నడ 

గని బొల్టినింగ త్తలాని( గెరని సారం 

గని జారని జన్నని నిమ 

వని మొదలుగ' దెచ్చినిలిపె వావాకు( డెదురళా. (8-141) 

త పద్యమును చూచియే చిన్నయసూరి తన బాలవ్యాకరణమున 

ఆచ్చిక పరిచ్చేదమునందు “మహతులగు మగాదులకుం గయిరాదులకును 

చుజగు నుత్యంబుగా దు” (4) అను స్కూతమును చెప్పినట్లు తోచుచున్నది. 
జ్ | ర 



ము చెప్పవలసి వచ్చినది దీనినిబట్టి పె 

కీ 

దులు కయిరాదులు., 

కాంతంబులు - ఇత్యాదులు, మగాదులు. కయిర, 

చకములగుటచే అమహతులు గావున వానికి ౧ ౧ లి? 
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అలు 

పద్యమున 

మహా 

ధములో “క రలాణి తేఖీహయముకా” అని, 

అని వాడి 

(1.100) 

(4-102) 

రూపములే పె 

రూపములున్న వి. 

“క తలాని” 

థి వంటే వ్యాకరణ 

చ 
లో 

మోగ మును చూచి 

ర కేకారనం కార్థ 
నవచ్చుచున్నవి. 

అమ రెం 

పొంత బొమ్మపలికెజ "వంటివి [పమాడ 

అను 15 సూ తమున తేగడ చెప్పబడినది. 

ఆడ్ గ 
జ 
ఎ 

a 

గింపబడినది, బాలవ్యాకరణ కృదంత పరిచే 
డి) జ 

లాం 

_డ 

జాతో 

ము. 
టో 
ia 

ఆవి ఆతడున్న 

నీఘంటువులలో సోధార తరులు వాడనీ, 

పదములను వాడివాడు. 
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(పాంతమున వ్యవహారము నందుండినవి కావచ్చును, శ్రి వెంపరాల సూర్య 

నారాయణ శాస్ర గారు [పథమ ము[దణ పీఠికలో కొన్నిటిని చూపి అరము © Al ఫే 
లను |వాసినారు. అవి గమనీంపదగియున్న వి, 'బానగిలు= బలాత్మతమగు, 

కాసించు=కా సెవోయు, వంచ=మడువు, వాగు =రహస్యము, పరిణయించి = 

పెండ్లాడి, వలగ=ధనము, వెట్టము=విరోధి, పరి మాళించు ట=మల్లయుద్దము 

చేయుట, వయ్యంది= కొలిమి. ఇవికాక మరికొన్ని కలవు; ఉద్దాలు= చెప్పులు 
9 

సన్నాలు=పిల్లల మొలనూలు, చక్కదము=మంచిది, పుల్లతి=మల్లయుద 
లు య ౧ థి 

పద్దతి, ఉబ్బసము=మిక్కిలి సంతోషము... 
థి 

లోకోక్తులు-సామెతలు : 

గోపరాజు సందర్భోచితముగ పలు సామెతలను,లోకోక్తులను వాడెను. 

“బాణోచ్చిషం జగ త్రయం” 
(a) ల 

“ బహ్మస్యం విషముచ్యతె” 

“కామాంధోపి న పశ్యతి” 

“రాజాం [పజాపాలనం పరమో ధర్మః” 
ఇ 

| 

“న భూతో న భవిష్యతి” 

“జనమూల మిదం జగత్” 

“*భూయా తే సంపదీరాయుర్భవతే” 

“పరో పకారార్థ మిదం శదిరం” 

“మూలం వైరతరోః త్రి 

“కలౌ మెలారు ఛై రవా” 

“అనిత్యాని శరీరాణి” 

“ధర్మస్య త్వరితా గతిః” 
“ధర్మే తిషతి తే బుద్గిః” 

త్ర ధి 
“బది; కర్మానుసారిణీ” 

(త) 

“నా విష్ణుః పృథివిపతిః” 

1-26 

1-176 

1౨95 

1.197 

వి.63ఏ 

9_178 

8_198 

4_ లిక 

4.48 

4.18 

4_14i 

4.148 
10-11 

i0-148 

12-901 
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పామెతలు 

“కడ్తుపిటు గాలంగ కంట కాటుక యేలా” 1-86 

“హనుమంతుని యెదుట కుప్పిగంతు లెగయుట” 2_49 

“కప్పకాటు-బాపనపోటు” 4.180 

“ముంజేతి కంకణమున కద్దంబెటికి” 7.84 

“మూర్జు భారతపర్వంబు పఠీంపబూనుటి” 8.2 

“ఆంద|నిమాని పండులకు అరులు సొచుటొ” 8.86 

“యేను(గ చిక్కెనేని మజి యెంపలి చెట్టున గట్టవచ్చునే” 11-27 

“ ఈశ్యరనిరాకరణం బది రి తవోవునే” 11.60 

“ఇల్లు గాలంగ నుయిదవ్య నెగుటండు” 11-120 

కవితా విశేషములు: 

గోపరాజు కవితా కొశల్యమును కావ్యమున |పతి కథ, యందును 

చూడవచ్చును. ఆవతారికలోనె ఆతడు తన సామర్థ్యమును చెప్పినాడు. 

చ, తెనుంగున దేటగా( గథలు దెల్పిన( గావ్యము పొందులేదు మె 

ఎసచాలదం[దు విశదంబుగ సంస్కృత శబ్దమూ (ద( జె 

దర్భముండ్రనుచు( బెట్టరు వీనుల( గావునకా రుచుల్ 

నుంగు దేశియను దద్భవ ముం గలయంగ? జె పెద౯. 

(1-82 
ఇందలి 'తెనుంగు' పదమునకు “తత్సమి మని (గ హింప పవలెను.. 

సాంస్యతికములు, అచ ఎ్రతెలుగులు సమానముగా ఉపయోగింప గల జ్జ 
గోపరాజున కున్న ది. 



Ti 

ద్వ్యఖభమణిమయ దోలా 
వేల్లన సుఖలోలు(డై న వేల్పుం దల(రతుకా. 

చని యచ్చోట విభుండు చేరె సుమనోజాల [పవాళావళీ 

జనితానేక సకామపంచశర చంచచ్చాపవల్తీ గుణ 

(లం 104) 

ధ్వని శంకావహ రుంకృతి [పవిలసత్సంగీత భృంగాంగ నా 

ఘన సంతోష విశేప కల్పలతికా కందంబు మాకందముకా. (శీ-14ర్) 

అచ్చ తెలుగులు : 

క 

గ్రరు 

మొల బులితోలును మెనం 

బలుచని వెలిపూంత యజుత( బాములపేరుం 

దల మిన్నేజును జడలను 

జరివెలుసం గలుగు మేటి జంగము. గొలుతుకా. 

పొదలిన కూటమి పిదప మెల్పున గల 

గనయంబు డాకేల( గొని తెమల్ని 

సో(డిమిగల పా(పజె(డను సెజ్జపె 

నూఃతగా వల కేల నొయ్యహం్తి 

(కొమ్ముడి+ జెరివిన కమ్మని (కొవ్విరు. 
లెడలి వెన్నున జాలి కడలుకొనంగ 

లేచి వేంచేయుచో. జూచి వెన్ను (డు సొంపు 

రెట్టింప? గమ్మజ( బట్టి యెడ(ద ౪ 

దమక మినుమడిగా( గొను దక్క-దొడిగి 

బిగువుం గౌంగిటం గదియంగం. దిగిచి తివుట 

మోవి గదియంగ( గోర్కులు మూరి బుచ్చు 

కలిమి యాబిడ చూడ్కులు గాచు. గాత, 

(2-6) 

(4-219) 
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మిళమము: 
పు 

నో 
రా కాయజొ చ్చెంరసాలముల్ విరహవంలాకంపింప(6గా6 గొయి=ల్ 

గూయంజొచ్చె మన రోజదిగ్యిజయ మా ఘోషించుచుం దుమ్మ డల్ 

మోయంజొచ్చె నవీన పుష్పశరముల్ మొ తంబుగా. జి త్తజుం 
డెయంజొచ్చె సతు ల్మదిం గల(గగా నెచ్చోటులం డానయె. (7-12) 

జర య క. కలకల బలికెడు పక్షుల 

కలకలములు సకలదిశల( గలయ(గ6 బొలయం 

దళ దిళికులముగ దశశత . . 

_ దళదళములు విరియ. (బొద్దు దళతళ బొడిచెకా, (1-28) 

కృతులలో అష్టాదశ వర్ణనలుండవలెనని లాక్షణికులు చెప్పిరి. గోప 
రాజుకూడ చెప్పెను. 

క. కావున బదునెనిమది యగు 

నీ వర్ణన లచట నచట నించుక బెరయం 

గావించవ నిట? బనికిని 

రావనకుండు లక్ష్షణాభిరామములగుటక్షా. (1-85) 

ఈ కావ్యమునందలి అష్టాదశ వర్ణనలను వి సరఖీతిచే ఉదాహరింపక 
విడుచుచున్నాను. సహృదయులు పరిశీలింప గోరెదను. గోపరాజునకు 
సంయమము తక్కువ. వర్ణనాలోలుడగుట అతని .. స్వభావము. పలుచోట్ల 
ఈ వర్ణనలు కథాగమనమునకు అడ్డు తగులుచుండును. ఆనేక వర్ణనలలో 
(పాచీ వీన్ కావ్యచ్చాయలు, అనుకరణములు గోచరించును, 

“పల్లవ వైభవాస్పదములు పదములు” (భాగవతము) 
“పల్లవ సంపదాస్పదములు పదములు” . (1-204) 

క, సరి దావ వచ్చిన వచ్చును . 
సరసంబుగ నారి కేళసలిలము భంగికా (సుమతిశతకము) 



మును దనకుం గానున్నది 

పని వడియగు నారికేళ ఫలరసము|కియం 

జన నున్నది చనుః గరి (గ 

కున (మింగిన వెలగపండు గుంజును బోలెకా. (5-256) 

“ పొచీదికాంగనా ఫాలతలంబున . 

. దీపించు సిందూరతిలక మనంగ” (భాగవతము) 
*పాచీ వధూటికా ఫాలవాగంబున 

_ బెట్టిన కెంపుల బొట్టనంగి ట్స్ 

తరువాతి వారిలో ఇతని ఛాయలు కన్పించును. మచ్చునకొక పద్యము 
“కాక్సలలో( గోకిలములు 

కాకుల బడలేక కులము గలయ:గ6 బవనుం 

డాకుల పాటొనరింప(గ 

నాకుల పాటయ్యె విరిహులగు లోకులకుజా” (7-9. సిం. ద్వా) 

కృ బ్రప్రాటుజూ చి యిపుడాకులపాటొనరించె నెంతయకా” 

| (తారాశశాంకము) 

గోపరాజునకు బంధకవిత్యము మీద (ప్రీతి కలదని క్రింది పద్యముల 

వలన తెలియుచున్నది. 

రాజెం[ద యారక్షరముల సపేరిటివాండ 

నాద్యక్ష్షరము మాన నశవేది 

రెండక్షరముల౯ బరిత్యజించిన నాట్య 

క ర, మూడుడిపిన గతవిదుండ 

నాలుగు నుడిగింప( జాలనేర్చరి, నైదు 

విడిచిన బుధుండ. నీ విధముగాత 

సర్యాకరంబులు ( జదివి చూచిన బుద్ధి 

బలము(గాగలయట్టి (పౌఢుండనగ 



గ్ 

నేతీవీజకాయ సీడి గాకుండంగ 

నిన్ని విద్యలందు నెన్న (బడ్డ 

సార్థనాము€డై న యర్థిగా నెణుగుమూ 

ఏబుధ పంకజొర్శ; వి|కొమార్మ-. (2-47) 

ఈ పద్యము నండలి చమత్కారము ఆశ్చర్యము కలిగించును. ఒక. 
కవి పేరు ఆరక్షరములు గలడి. ఆందులో మొదటి అక్షరము తీసివేసిన ఆశ్వ 

వేది అగునట.  రెండషరములు తీసిన నాట్యక ర్త ఆగునట. మూడక్షరములు . 
తీసిన గతమెరిగిన వాడట. నాలుగక్షరములు తీసిన చాలనేర్చరి అట. అయి 

దక్షరములు విడిచిన పండితుడట, అన్నీ అక్షరములు కలిపిచూచిన మహా. 
బుద్ధిశాలి యగునట. ఆతని పేరేది? “చతురంగతజ్జ' అన్నది అతని సరు. 

"పైన చెప్పినట్లు ఒకొక్క అక్షరము తీసిచూడుడు. ఇట్టిదే మరోకటి, 

సీ. రాజర్ఞంబు వడలక రసీకతంమెడలక 
జయశీల ముడుగక నయము చెడక 

దీనుల జంపక డేశంబు నోంపక 

నిజ ముజగింపక నేర్పు గలిగి జ 

వ్మ్యపుల. జుట్లాల వెన్నుసొచ్చినయట్లి 

వాదిని గోల్చినవోర్! (బజల 

వార్ష ంబుతో6 గోవి యన్యాయ ముడుపుచు 

మున్ను జెప్పిన రీతి జెన్నుమీట్ 

చేత లోండులేక (పోంతల వీడువక 

యశము కలిమి దమకు వశము గాగ 

వసుధ యేలు రాజవర్గంబులోన న 

య్యాది విష్ణుమూ త్తి వండు నిన్ను. : (7-76) 



8) [vil 

ఈ సీసములోని ఎనిమిది పాదములు గితములోని నాలుగు పాదముల 

మొదటి అక్షరములను కలిపి చదివినచో “రాజ దీని వివాహము చేయవయ్యా” 

ఆని అగును, ధారాశుద్ధిగల ఈతని కవిత్వము సఠితలకు చవులూరించును. 

కతి నమర్చణము : 

గోపరాజు హరిహరాభేదమును పాటించు అద్వైతి. తన కావ్యమును 

హరునకు, హరికి సమర్పించెను, ఇతనికి పూర్వము తిక్కనాదులును తమ 

కృతులను హరిహరనాథునకు సమర్పించిరి. ఇతడు హరిహరులను వేరుగా, 

వీకరూపునిగ స్తుతించెను. కావ్యారంభమున శివుని, ఆ తరువాత కేళవుని 

నుతించెను. అవతారికలో “సింహాసన ద్యా,తింశతి కథా కథనమూలకారణం 

బైన అందికారమణుండును, మత్కవితాసంప త్రి సంధాయకుండగు లక్ష్మీ 

నాయకుండును గావ్యనాయకులుగా నియమించుట జేసి, 

నీ, పాపపెండెము గాక పసిండి యందియయును 

నడుగు(దామర పెన నమరువా(డు 

పెద్దమెకముతోలు నిధంపు( బట్టును 

_ మొలదిండుగా. గట్టి మురియువా(డు 

ఎముకపూసలును ముత్యములు జేరులు గాంగ 

నక్కున( దాల్చి పెం పెక్కుూవాండు 

పునుకయుం బెనుగుల్చయు ను గేలు దమ్ముల 

నంచల మాడి. బాటించువా(డు 

సగము పొడవున(దెల్సు నా సగము నల్పు 

నయ్యు మెడ నొక్క.వన్నియ యగుచు మేను 
లెనయ ముక్కంటియును వెన్ను (డును ననంగ+( 

బొల్చు నా వేల్పు కబ్బంబు ( [బోచు(గాత. (1-40) 

అని హరిహరనాథునకు సమర్పించెను. [పాచీన కవులందరును,తమ 
కృతి భర్తలను, కావ్యారంభమునను, షష్ట్యంతములలోను, ఆశ్యాస ఆద్యంత 



ఇష క్ర పద్దతి ననుసరించేను, స. గోపరాజు (పతే 

తాంతమును, 

వ్యారంభమున శివుని, కేశవుని వేరువేరుగను, 
కృతినిమ్మని కోరు స్వపష్నవృ 
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41. 

వ్యాంతమున ఛల్న్మశుతిలో ఏక 

రభములలోను, పతిబొమ్మకథ మొద 

ఆశ్యాసాంతములలో ఒక పద్యము హరికి, 

లపేగల గౌరవముతోడనే గాక మూలము ” 
లు 
కం. 

సుతించినటు కనబడుచు మూలము ది, 

ఫలమియ్య వచ్చిన [బావ్మా బుడు 

a 
ఇడ 
ర రులను 

మున భర పహారికి వవ; 

ర్ 

a 
వ 

Ye
 

వైన అది పాములకు (ప్రభు 

థా పీతాంబరం వపుః 

కరోతు తవ మంగళం॥ 

నా టీ 

ఆహి ఇనమా లీకాం. 

వస్త్రము లేని (దిగం 

వహించునటిహర ౩ = శివుడు. 

=అయినను, ఇతాంబరం Ye 
క తథాపి 

అరు దండను wr Th 

ట్ 

డి 

దండను ( ననమా లను) 'వోడ్ని, మాలికాం- హౌన కా 

నాలా! 
a 

గల, వపుః=శరీరమును, బిభత్ 
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ఎజింగాక౯ా ధారయలా పూర్వ 
క తుభ్య మభ్యధికాం రయం” 



lix 

శివపరమైన అర్థ ము- లీలయా == వేడుకతో, భుజంగా ౯ = పాములను, 

మండలీకృ $=చుట్టచెను కొని, ధారయజ = ధరించినట్టి, హర౭=ళివుడు, 

కేశ వపగమైన అర్థము. లీలయా=విలాసముతో, భుజం=భుజమును, 

మండ లికృత్య= వంచి, గాం=భూమిగి, ధారయజా = ధరించినట్టి, వరాహశ్చ = 

వరాహమూ_ర్రియు సీకు అధిక సంపత్తులు ఇచ్చుగాక, మూలమునంద లి ఈ 

హారిహర సుతి గోపరాజునరు స్ఫూ థి నిచ్చియుండును. 

పార వరిష్కురణము: 

ఈ కావ్యమునకు కోొకినొడలో ఉండిన ఆంధ సాహీత్య పరిషత్తు 
పుస్తక భాండాగారమునందు రెండు (ప్రతులుండినవి. ఒకటి తాళపత(పతి, 
రెండవది మదరాసులోని (పొచ్యలిఖీత పుస్తక భాండాగారమునందున్న 
సతుల నుండి పాఠములు గ్రహించి ,వాయించిన కొగితప్తుపతి. ఇవికాక 
శ్రీ పోతా పెగడ [బహ్మానంద రావు పంతులుగారి కడ లభించిన _వాత పతినీ, 
పరవస్తు చిన్నయ సూరిగారు సూచించిన పాఠములు గల [పతిని పరిశీలించి 
పరిషత్తువారు 1 99ఏలో ద్వీతీయభాగమును, 1986లో [పథమ భాగమును 

(పచురించీరి, ఆతరువాత మరల 1060లో పథమభాగము ద్వితీయ 
ముదణకు నోచుకొనను. (పత్యంతరములు లభింప లేదు. ఇప్పుడు మరల 

పరిష్కృతపాళములతో ఈ [పతి [పకటింప బడుచున్నరి. 

ఈ పరిష్కరణములో నేను కోవ్యమందును, అధస్సూచికలోను ఉన్న 

పాఠముఆలో సమంజసములని తోచిన వానిని (గపొంచి తక్కిన వానిని అధ 
స్ఫూచికలో ఉంచితిని రెండు చొట్ట మాత్రము సందర్భమును బట్టి సవర 
ణలు చేసితి, నాలుగవ ఆళ్వాసమున సతుల పేళ్ళు తెలుగులో చెప్పు సంద 
ర్భమునందు “*చెలు వయు గలకంరి చేడియ నెలతుక” (4-221) అని ఉన్నది. 
'కలకంఠి' పదము తత్సమముగాని అచ్చతెలుగు కాదు. అందుకై నేను “చెలువ 
కలువకంటి చేడియ నెలతుక” అని సవరణ చేసితిని, 



చేశాంగణ సీమ హోమవిధి గావిందెన్. (10-28) 

అను పద్యమున తృతీయ చరణము నందలి “ఆశా పుర ముని ఆను 

పాొధమునకు సందర్భము కుదురదు. మూలమునందీచోట “ఆఅశాపూరణ” 

దేవత [పసావన గలదు. దానినిబట్టి ఆహారమును “ఆశాపూరణి దేవి” అని 

సవరించితిని. అకు_డక్క.డ ఉండిన ముదణ సాలిత్యములను దిద్దితిని. ఆట 

వలదులకు బదులుగ గీతమని ఉన్నచోట్ర సవరించితిని, ఇంది వెన దొసగులు 

న్నచో విజులు తెలిపిన కృతజ్ఞతతో సవరించికొనెదనని సవినయముగ విన్న 

జా జ 
౪ 

వించుచున్నాను. 

కృత జత - 
॥ జా 

. 

మెన్ fa అర అరం ఈం AQ mm 

ఈ (వాలిన కావ్యము (శ్రీ వెంపరాల సూర్యనారాయణ శ్రా స్ర్రీగారన్నట్లు 

“సహజమైన శె లితో, అరితములగు జాతీయముంతో, మనోహరములగు వర్ణ 

నలతో (పశస్తి గాంచినది” ఆనుటలో అభ్మిపాయ వేదము లేదు. ఇందు 

సమకాలిక జన జీవన విశేషములను గోపరాజు (పత్యేక ముగ వివరింది 

యున్నందున శ్రీమల్ణంప సోమశేఖర శర్శగారును, థ్రీసురవరం [ప్రతాప 

రెడ్డి గారును బహుధా (ప ంసిందినారు. 

నాకీ పరిష్కరణ కిథికా రచనలలో అనేక [గంథములు తోడ్పడినవి. 

ఆ [గంథక ర్తలకును,సంస్కృతమూల (గంధ ము నొసగిన మ్మితులు శ్రీ పి.తిరు 

మలరావు గారికిని బుణపడియున్నాను. దీనిని పరిష్యు_రెంచు నవకాశ మును 

కల్పించిన ఆంధ(పదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ కార్య వర్షము వారికిని, కార్యదర్శి 
౧౫ 

(a 

శ్రీ ఇరివెంటి కృష్ణమూ ర్తిగారికిని కృతజ్ఞతలు తెలుపుకొనుచున
్నామ. 

గడియారం రామకృష్ణ శర్మ 
| 

ణు 



శ్రీరస్తు 
సింహాసన ద్వాతి9ంశిక * 

(పథ మాశ్యాసము 

టా కృత్యాది. దెవతాస్తోోతాదికము న 

శా. శ్రీమత్సర్యతనందనీ' తనులతాశ్లిషాంగ మె బావుళా 
యద రాణ 

టే, 

ఖామధ్యంబున నున్న పన్నగఫణాఘం బాకు లె యొప్ప ను 

ద్దామం వౌ శళికాంతి పుష్పరుచి నొందంగా జటాపల్టవ 

సోమం బౌ హరపాదిజాతము భబింతు” న్వాక లా వా బికికా. 

. పులుగుల పెద వామవము, పోటరి బిడ్డడు, జాంగరౌతుతే పా 
టు 

టీ 

ములగమికా(డు సెజ్జ ' నలుమోములవా. డిలుతీర్చుపట్టి, వే 

ల్పులు బలుబంటు; 'లాకలిమి పొల్తుక, తెల్బనితల్లి పెదకో 
a) 

డ లనుగు నెల్బవారు వొగడం దగు నల్లనివెల్పు! గొల్చెదకా. 

దక్షిణన్నేతకాంతి నుచితంబుగ నర్లవికాస మొంది వా. 

మాక్షీరుచి పసారమున నర్థము విప పృకయున్న పుండది 

కాక్షుసి నాభిపద్మసిలయంబు న యమమ్మదభంగి. లోలు.డై 

యక్షయవెదనాదనుయు? డైన విరించి. దలంచి _మొక్కాదకా. 

ఇ కిట్టినపుట్టముం దనువు గది యతమ్మియు నక్షమాలయుం 

బట్టినచిల్మయు న్నగవుం వాపటజల్టియు నొక, గ్రావన్నెగాః 

బుట్టుచు( బుట్టువిద్యల క( బుట్టినయి ల్రన (జెల్లి బహ్న్మువా 
య 

కట్టొనరించి తన్ము అవికాసినియో సతి  మమ్ముం గావుతకా, 

[ర్ 

*సింహాసన ద్వా, తెంశ తి యనియుం గలదు. 1. నందనా. 2 నుతింతుకా, 

రాగెరౌతు, రాగకౌతు. 4. లాల్క_మలపొల్తుక. 



లి సింహాసన ద్యా(తింశిక 

డ్, నిద్దము లైన భూషణమణి ప _పకరద్యుతు లని  దిక్కు._లకా 

దొద్దలువుచ్చి తల్పిచనుదోయిసరం' దలకట్టు మించణగా 

ముద్దులు సూపుచుం బసిండిముద్రగతిం దొడమీ(దనాడు నా 
ముద్దుగ ణేశునిం దల(చి _మొక్కెద నీకృతికార్యసిద్ధికి కా, 

క. రుణ్మ్యదపరివృదసురగణ 

తృణ్యోచను సురశరణ్యు ధృతశ కి ఫణి 

ద్విణ్మయవాహను, హరినిభు* 

షణ్ముఖు నభిముఖుని గా [బశంసింతు మదికా. 

UX పవిమలు(డని గహరా జని 

కవితా పియు(డని జగత్స9కా శకు(డనియుకా 

కువి వ్మికమార్మనృపసం 

భవకారణు? డనియు* లోకబాంధవు, దల(తుకా. 7 

క్. పులు(గునకై యెవ్వనిమది 

నొలికిన శోకము లకారయతమై కవితా 

కలనకు( దెరు వయ్యె దలం 

పుల నాతని, గొలుు( బుట్ట బుట్టిన సుక వికా. 

ఊఉ. శ్రీనిలయంబునా(గ మురజిద్దుణరత్ననివాస మై మె యుపొ 

క్యానతరంగి ణీభరిత మె కడగాన(గరాని భారతా 

క్యానపయోధిలోన? గల మె నిజయు క్రి భజింప( గర్హధా 

రానుకృతిం గృతార్థత మహాఘను( డౌ ముని, (బస్తుతించెదకా, 

క, ఆ భారతపర్య తయ 

మీ భార త వర్ష మెల్ల నెలుంగ దెనుంగునకా 

1. నడిం. 2. హరి[కియు, హరిప్రియ, హరిశిఖు(డు, లి నతినుముఖు(గా. 
శీ, కారణమనియు. 



[ప్రథమాశ్వాసము ఫి 

శ్రీభారతిగ తి, జెప్పిన 

నాఖభావుకమును' దలంతు నన్నయభట్టున్. 10 

రగ + లేముల వాడక శుచ్చియె 

2లేములవాడం జరించు లేమలవాడం 

దా మెజసిన భీముని నుత 
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బహుళ సంఖ్యాతనిర్వహణ చాతురిగల్లు 

ను త్తమగణకులు యోధవరులు 
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16 శ సింహాసన ద్యాతింశిక 

నక్షపాటవసం భృతార్థభావముగల్లు 

నాదజూదరులును నరదములును 

.2. బదడు పసిశిగాయగ భాండసంపద గల్లు 

ఆ.వె.ఆందు.( జందగుప్పు నాత్మజుండగు భర్భ 

tr 

GX 

ల్ 

హరియ రాజు వికమార్కు( డతని 

సవ తెతల్రికొడుకు యువరాజు తన్మం|తి 

భట్ట నా గ్ నీతిపరుడు గలడు. 

- అలక లలి వజంబు, వదనాబ్దము చం|దు(డు, సుస్వరంబు క్రో 

5, మంజువాక్యములు కీరగణంబుల సొంపు, చల్రనూ 

రులు మలయానిలం, బయిన రూపము ద దాల్చి యనంగ" సేననా( 

జలగ ననంగ సేన యను చేడియ భ ర్భృహరీష్ష ష్షభార్య యె. 

తరుణికడం జికి క్కి వితధరజీవరుండె 
మొ 

యొరకపున: దదీయచేతో 

. అత్యనుర క్రి భర్తృహరి యంతిపురంబున, గేలిలోలుండె 

నిత్యక తి పసంగముల నిల్వ(గ నాతనిదగ్శనంబు సాం 
గత్యము లేకయుం [బజలు కార ్ య్రముపట్టను భట్టి వికమా 
దిత్యులనెర్పున నం దగవు దీజంగ నుండిరి నెజవృతులకా. 

. ఆదినముల నప్పురిలో 
వేదవిదుం చెన యొకి ప్రావ్మిపుండు మిగుల 

75 
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UR 

రో 

(పథమాశ్వాసము 

బేదజిమి నొగిలి ధనసం 

పాదనమతి భదకాళిపాలికిం జనియెకా, 

. చని యాగుడిముందట ను 

(గనియతి. దప మాచరింప(గా నాదిమయో 

గిని మెచ్చి చివ్యరూపం 

బున నిలిచె ని|పుతల(పుపొం దొనగూర్చన్. 

. అత్తజి- జాగి మొక్కుచు ధనాఢ్యత వేండుట దప్పి యాత్మలో? 
దత్త మంది (బాహ్మణు(డు తా నమరత్వము వే-డినం గ్భపా 

యత్తమనస్కయైన జగదంబిక యేకజనోపభోగ్యమౌ 
[కొ తఫలంబు దెచ్చి యిది గొమ్మని యిచ్చిన వచ్చె నాత(డుక్తా, 

. వచ్చుట విని తన కెదురుగ 

వచ్చినసతి( జూచి పిన్న వారల సేమం 

బచ్చుపడ నడీగి యాపం 

డిచ్చి యమ ర్యత్వ మిచ్చు నిది యని చెప్పెన్, 

- అనవుడు విని యతనికుటుం 

బినియును దార్మిద్య దుఃఖపీడిత యగుటం 
దనపరతి* గడు దూబుచు ని 

ట్లనియె మనస్తాపమున నిరాకరణముగాకా, 
॥ అచ్చట మెచ్చుగాంచి యిట కర్థము దెచ్చెద వంచు నమ్మిము 

చ్చిచ్చున వెచ్చి పొట్ట కొక చేరెండు గంజియు లేక యాశకొటం 
జచ్చియు( జావ మించుక విషంబయినం గొనిరాక దెవిదే+ 
దెచ్చితి విట్టపండు విధి దైప్పగ ఛాంద సబుద్ధి దప్పునె, 

* కడుపునకు.( గూడు గానక 

పడి మిడిమిడి మిడుకునట్టి బడుగున కియ్యా 

80 
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18 సీంహాసన దాం। తీంశీక 

టిడీ యమరత్యంబేటికి 

గడు పిట గాలంగ. గంట గాటుక యేలా. 

క, గతి దప్పిన పనికేమని 

పత్తి దూజ(గవచ్చు నిట్టి ఫలమున నొక సం 

గతి ధనము పడయవచ్చును, 

మతిలో స్ర్రీబుదియనక మన్ని ంప(దగుకా. 
ఢి 

మ. ధరణీకాంతునకై న నొప్పు నమరత్వం బింక నీవేగి యా 
నరనాథుం గని దీని నిచ్చి బహురత్న స్వర్ణనిష్కోజ్ఞ్వలాం 
బరభూషాది సువస్తువు ల్వడసి రమ్మా యంచు. బొమ్మన్న భూ 
సురుం డేగెకా ఫలహాస్తు( డయ్యును ఈవిహస్తుం డై నృపాస్థానికి క. 

శా, ఆవేళజా రమణీమణుల్లొలువ(గా నాస్థానభూమి న్ముఖ 

శ్రీవెంపాఠ (గ నున్న భ రృృహరిధాాతీనాయకుం గాంచి భూ 

దేవుం డుత్సువ మండి యాదరముతో దీవించి యాపండు స 

ా+కందొపంల నివి చెప వరస రజ కరం లు రడ ద్భావంబొప్పంగ నిచ్చి చె ప్పె వరుసం దత్స్చా? ప్తిసత్వంబులకా. 6g 

చ. బహుజనరక్షకుండ వగుపార్థివ సీక తగు నృలం బను 

(గ హమున( బుచ్చుకొ మ్మనిన. గైకొని భూపతి వేడ్క_తో యశో 

_ మహిమకు, బేరుగా. బసిండిమాడలు ( బేర్చినపట్టుచీరలు 

న్మహితముల్దైన రత్నములు మన్నన నాతని కిచ్చి పుచ్చి తాకా, 9౦౮ 

క, నే నుండల నీది సచ్చిన 

నే నుండుట గడింది యిట్టినెల(తుక గలుగ. 

న్నే నున్న నొప్పు నని తన 

చేనున్న ఫలం బనంగ సేనకు నీచె కా, yt 

ఈ విపహాసు(డు=ెచేయిలేనివా(డు, వ్యాకులు(డు, 



స్, 

[పథమాళ్వాసము. 

ఆపొౌలంకఠతెయు దాచి యాపండు. దనతోడ 
నూని కూడెడు మందశిీనికిచ్చె 

వాాడుమ దను గోరి వచ్చి యాసాలలో 

గ ను తూడ్చునట్టి బానిసకు నిచ్చె . 

నదియు ను దనకోర్కి పదిలంబుగా మున్ను 

తన కూర్చు పనులగోపునకు నిచ్చె 

వాః:పవము దనకుం దావలచి కొట్టములోని 

పెండ యె త్తెడునట్టి ముండకిచ్చె 

ఆ.వె. నదెయము దానిరాక మొద లెజబుంగమింటేసి 

Us 

OX 

పెండ ణు క్ర్రొలోన బండువెట్టి 

కొంచు నెంటి కేగుదెంచుచో( దెరువున 

నరుగుచుండి భూమివరుండు గనియె. 

. కని డాని బిలిచి యిదియే 

యనువ్తున నినుజే జెప్పు మనవుండు నాత 

మ్ముని మలు(ది పసుల గావం 

జని యడ విందెచ్చె నన(గ జనవిభు( డలుకజా, 

. తొంటివి వని బిలిపించి ధూర్త నీవు. 

తెచ్చియి చ్వూన ఫలమని తెల్సి ధనము 

గొంచు నేగితి విది యెట్లక్రొ త్రయోరి 

దీని కళ్చునదనుడు నాద్విజవరుండు.. 

నే నిచ్చాివనటెయె యిది మటి 

కానేరయు నన్ను, గల్రగాయ బేయకుమీ, 

యేనెవమున నిటుచేరనా 

దీనిని కో డాంపు వసుమకీవర యనినకా, 

సర్ది 

94 

D5 



సీంహాసన ద్యాతీంశీక fy యై 

UN . ఉల్దమున (గనలి ధరణి 

వరభుండుం దాని. దిల్చి వనితా యిదీ న్నీ 

యిల్లవెర వున ( జేరెను 

గల్టాడక చెప్పుశతప్పుం గాచితీ ననియెకా, 

మ. అనీనం జెప్పకతీర దంచు నడి నెయ్యం బోప్ప నాగోపు( జే 
ప్పిన: దన్మూలమునం [గమకమమునం జబృథ్విశ్యరుం డంతయు 

న్విని దండింపక యాత్మ రోసి పలికే న్వేయింపుల నొంపులం 

దనియంజేసిన నిల్చునే వనితచి త్ర బంచు నీందించుచుకొ. 

ఆ,వె. కప్పుర ంపు(గుదుట౯ గసూరి యెరువృతో 

నుల్లి నాట్ చందనోదకముల. 

జెంపీరేని దానీ కంపుమాయని భంగి 

నెంతయైన నిలువ దింతిమనము. 

UN - వనిత యొరుజూచి లోనగు 

నన నిక్కము పతియు దోడియతివలుం బదోలు6 

నీ వినీ యెగ్ గొ నరించెద 

రని మానిన మానుంగాక యడ్డము గలదే, 

రో + మద మెక్కుచన్నులు మాంసపుముద్దలు 
హేమకుంభములకు నెక్కుడనుచు 

దూషితమ్యూతపులీషదుర్గంధ మో 
జఘనంబు కరిశిరస్పదృుశ మనుచు 

జలిబికిం బుసులకు( జీమిడికిన బుట్టి 
యైన మొగంబు సుధాంశు డనుచు( 

gé 

98 
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(ప్రథమాశ్వాసము 21 

గండలు(దోలు* బొక్క_లుగూడ( బొదివిన 

యాకృతిపసి(డిసళాకయనుచు( 

దెగడై న పెదవితేగు డమృతమని 
కవులు వొగడ( దేరు గలిగె గాక 

తత్త్వ మెజీంగి యిట్టు తలపోసి చూచిన 

నింతి రోంత కెల్ల నిల్తుగాదె. 100 

ft ఆనుచు బహు[పకార ముల నంగనల న్మది గోసి యాత్మకొ 

మినులం బరిత్యజించి యిక మీమతి కింపగువారి. జేసికొం 

డని సెలవిచ్చి రాజ్యసుఖమంతయు మాని విర క చిత్తు. డై 

యనుజుని విక మార్చ్కుఎని( దియంబుగ+ బిల్వంగ( బంచి యిట్లనుకా 101 
ది 

OK . మనతండి సౌరమం[తం 

బున? పమొన రంప మెచ్చి మున్నర్కు-6డు దా 

దనయు(డ నైపుష్వెద(బొ 

మ్మని నీవై పుద్దె వికమార్కు_ం డన(ంగకొం 102 

ఆ.వె. సర్వలక్షణముల సంపూర్గ్ణు(డవు సీవు 

భటి మంతి గాగ [బజల నెల్ల 
ప థ్ 

నేలు మంచు ము|ద యిచ్చి దేశాంతరం 

బరిగ. బరమయోగిచరితమునను, లలి 

క. అన్నరనాథుండు విడిచిన 
యన్నులు మున్నూటు నతని యనుమకి గలు గజా 
మున్నూఆు జేసికొని ధర 

_మున్నూజుకులం బనంగ మొనసిరి సిరులకా. 104 

*,డొక్కలు +ఉమియు పెదవి[త్రేగుడమృతంబటంచును__ నెగడె న 
పెదవి... = 1. మిగుల కా, 



దగ్ధం 

GX 

OX 

సింహాసన దాం; తింశిక 
Fw) నా 
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ఆ.వె. ఆయునెలలు నగరియందు నిల్వుము మీ 

యాజునెలలు యోగిద్ద. చరింపు " 
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యద్వయమున నరయుచు భూ 

భృద్యల్లభు(డేలె( [బజలు | పియమందంగకా , 

వ, అంతనొక్క-నా(డు 

. ఒకజోగి యతని. గాటికిం దోడుకొని చని 

బేతాపరప్పీంచి |పీతినునిచి 

వేలిమిచేసి తా విపరీతగ తి బొందె 
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ననిపోయె _బహ్మాదులును మీ(ద విద్యాధ 

రాధిపత్యం బగు ననుచు. జనిరి 
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స ప్రసంతతులను స తములను 

సంత తాధ్య్వర ముల గౌంతేయుగతి శక 
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ఈవేయుపచ్చని, 
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దారతమ్యమెజు(గ( దరముగాదు 

ర్యకళలయందు జాణవు సీ వం[డు 

నిర్ణయింపు మానవేం[ద. 127 లూ ట్ర ౭9 

ఆ.వె.అనుచు( బలికిమణియు సాంగసంగీత వా 

ద్యాదికృత్యములకు ననువు మెజయ( 

గడ(గి నిలువు డనుచు గంధర్వులకు( జేప్పి 

మున్ను రంభనాడుమన్ననంత, 128 

కా, గంధర్వు బ్పదునాల్లు దోషములు దక్క_ం దాళ మొనంబుల కా 

గాంధర్యంబు |ధువా[పబంధసరణిం*గా వింప(గా వాద్యముల్ 

ధింధింధిక్క_ ధిమిక్కతక్క_ ధికతోంధిక్క. తకోర్యుంకిణిం 

ధింధాంర్భుంక కకుర్ఫెక్కు_ధిగ్గిగుడధాధీయంచు (మో సెన్వెసకా, 129 

tx . జంభారియెదుర నాటా 

రంభమ్మున నూర్యశీపరాజయకృతసం 

రంభియు నూరుద్యయజిత 

రంభయునై రంభ నిలిచె రంగస్థలి పై, 180 

UR . సురపతిపంపున గూడిన 

మురజధ్వను ల|భశ బ్రములుగా న్థ ఎ్రంగో 

రరసము గురియ(గ నాడెను 

దిరుపుల మురిపముల మెజపుందీగయుబోలెకా. 18! 
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వే. ఇట్ట రంభ యాడినం జూచి యానాకలోక భూలోకనాయకులు మజునా, 

డూర్యశి కవసరం విచ్చిన నదియును సంగీత శాస్తా9నుసారంబుగా *నిలిచి 

౭ 

విలశీంచూ చు. 

. తనువున గీతాలంబన 

మును జేతుల నర్భవ్యుషితమును నే త్రయగం 

బున భావము బదముల దా 

శనిర్ణయమ్మును మెజయ౯గలాస్యము నెజ పెకా, 

. సురకామిని తన నయనము 

అరుదుగ! దలచుట్టివచ్చు ననుట నిజముగా? 

దిరుగుచు. బరిమండలితాం. 

బరపల్దవయైన టించె మరుగొడుగు క్రియకా, 

. ఈక్రియ నూర్వశి యాడిన 
వి క్రమభను( డిదియె మజియు వెరవరియనినజా 
కక్రుడు మర్మముదెలుపుమ = 
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. నావుడు నాత( డిద్దజును నాట్యమున నృరివత్తు రిందు శా 
స్తాఫివగత[ పసంగముల సొంగముగా నిది యాడె గాన ని 

పే వివరించి యార్యకియ యెష్కుడుగాం గయికొంటి నన్న న 
దెవుడు మెచ్చి యాతనికి దివ్యవిభూషణ మిచ్చి వెండియు౯. 

| [ప్రభల నుప్పొంగు ముప్పది రెండు బొ 

మ్మలు నన్ని వాకిళ్ళు బెంపడరుచున్న 

నవరత్నఖచిత మై వివిధ సోపానమై 

భాసనురం బై నసింహాసనంబు 

12 

1౪6 

శె సంగీత పసంగానుసారంబుగా.. 
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క. వనితలకు నురము నోరును 

దను వర్ణము నిచ్చి రచ్యుత |బహ్మా శివుల్ 

ఘనుండా మువ్వుర మీజుచు 

జనపతి దన సతికి నిచ్చె సర్వాంగములకా, 

. అవనీశండీీకియ నంతఃపురంబున 
విహరించుచును మంతివిన్నవమున 

బలిమిమై నొకనా(డు కొలువున కేతెంచి 

యా సతి తొడమీద నభిముఖముగ 

నిడుకొని తన్ముఖం దీక్షించుచుండంగా 

దొరలును భటులును బరులు హితులు 

లజ్జాభయములః దలల్యాంచికొని యుండ? 

గొంత తడవున కయ్యింతి చెయ్యి 

ర! 

ఆ.వె. పూని టుకొనును లోనికి? బోయిన 

మంతి కం కలగి యిట్టి మమత నే(డు 

మానిపింపకున్న హాని యొనంచు మో 

మోట మాని తోడ నొయ్యనేగి 

ఆ.వె. దేవ! యిచట నెట్టి తెబుగ్గెన నొప్పు నీ 
యతివ నటకు? దెచ్చు టనుచితంబు 

ఆనుడు నృపు(డు నవి యచ్చ టి కే వచ్చి 

యున్న నేమి రాక యున్న నేమి? 

క. వి.శుత నీతి వివేక బ 

హు[శుత నీయట్టి మంతి! యుండ(గ( (బమదొ 

తీత 

గీ వ 

208 

. సచివుడుండ( 
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Gx 

UK 

చా 
చు! 

నా|శితసంర క్ష సీనయంబున జరుగక. 

ep SAR ష్య రె 2 ft PX 

29 [ft 

ద్ లి ౭ ర ౬ జారీ G 

ంమంబున లిఖించిన యీ సతిరూపు సీమహో 

నము సమీపభాగమున+ జక్క-టి నిల్చిన నందు నీదు ద్భ 

ద్ద గిలుపుకొంచు( గొలుఇన వసింపుము నావుడు నియ్యకో లునకా. 

వనితారత్నం ంబు రూపు [వాయించి పటం 

బనువంద 6 జాప(6 బంపెను 

తన కులూఏరు (జన్ కా శారదానందునకుకా. 

సతులలోన నాల్లు జాతులు గల విందు 

జాతి కొలంది వాత సహజమయ్యె. 

Cag 

తొడలును జన్నుల్ ష్టములు దొడ్డలు కన్నులు( గాళ్ళు( జేతులుకా 

వెడ(దలు మోము గంఠమును వెం; డుకలుం గుబుచ ల్లలాటముం 

బొడవు నొడ ల్వె డలు కడుపుంగుడుపున్న డపుకా ఘనం బగుం 

జిడిముడిపాటులుం దొగరుం జీరలు హ సిని కొప్పు నెప్పుడుకా 

నడుము కృశంబు పిన్న జఘనంబు కుచంబులు గట్టి వెండుకల్ 
నిడుపులు గన్ను లా మెజు6గునిగ్గులు కాంతకు వింతభోజనం 

210 

sll 

బి 2 

218 

214 
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గ వ్ 
జడము బియంబు ( గోపము నయంలబు సమంబులు దాన(గెొండె మి 

ర్పుడ విను ర కపుష్పపటరాగిణ శంఖిని(గా నెజుంగుమీ. 215 

ఉ. అన్నువ యెన కౌను( గుటిలాలక పం క్రియ జెన్నుమిఅంగా 

వన్నెలు గట్టు( బచ్చమరు రువంబులునుం దుజుమంగ నేర్చు మా 

అున్నెడ( గన్ను లార్చు సురతోద్ధతి నేర్పరి యల్పభు కితో. 

దిన్నని మాటలాడు. గడుంది మృ్మరి చిత్తిని చ్మితవ్మికియ౯ా. 216 

ఊ. తెల్పనిచీరలు న్విరులు( దియ్య(దనంబును మెచ్చు వండుకల్ 

నల్లన మోవి యెబ్లన క కనత్యనకద్యుతి మేను గన్నులు 

సరోజరోచులు మృదుధ్యని కంఠము పాణిపాద ముల్ 
త్స్ఫుల్ణ 
పలవకాంతు లాననము పద్మము పద్మిని జాతి కిమ్మ హాకా. mT 

ల 
౪ 

UR . కలియుగమున బద్మిని స 

త్కులమున లేదిద తదీయగుణములు గల కో 

మలఠిగాన నెడమ లో(దొడ( 

దిల |1పమాణంబు మచ్చ దిరమె యుండుకా. 918 

ఆ.వె. అను(డు వెజంగు పడుచు నచ్చి త్రకు(డు ధీత్రి ఇ 

తోడ నేగి పువ్వు. దోంటలోన( 

జెల(గు నప్పున కిల్లి చెప్పిన నత(డు గో 

స్థలంబు గనుట కాత్మ( గల(గి. వి] ౪ ష్ 
యి 

(a 

ఉ, నందన రమ్యమౌ గృహవనమ్మున మన్మథ కేశివేళ నా 

నందు(డు భామవామ జఘనంబున సన్నపు మచ్చ(గాంచి యా 

నందము డింది కందు మది నాటుకొనం దలయూ(చి శారదా 

నందుని సద్గుణం బవగుణంబుగం గె కొని వచ్చి మంతితోకా,. 220 

ఆ,వె. ధర్మమూర్తి యనుచు నిర్మలాత్మకు(డని 

నమ్మి నార మిట్టి నాటకముల( 
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జాల [ద్రోహి యైన శారదానందుని( 

జంపు మనిన మంతి సంచలింది, PPA 

OX . దేవా! యిది మది. దప్పుగ 

భావింపకు భువి మహానుభావులు మదిలో 

దై విక మానుషములయం 

దేవియు. బొలివోవకుండ నెబు(గుట వినవే. లలల 

UN . జాడచెడి రాచలోగిలి 

నొడుగ( గన్నంబు వెట్టి బలు|ముచ్చులతో( 

గూడిన నొరు(జంపిన జం 

 కాడిన మణి విపు జంప నర ంబగునే. ఐఐలీ 
యౌ 

వ. ఇంతియ కాదు. 924 

. భూపాల గురుని. జం పెడు 

పాపము వల దనుచు |మొకి పలికిన6 “గామాం 

ధోపి నపశ్యతి” యనియెడు 
నా పలుకు నిజంబు చేసి యత(డుగుండై. ౨25 

0 

ఆ.వె. చెడుగుబుద్దు లింక( జెప్పక నామాట 

దోవవే తివేని దోహి( జంపు 

మనుడు మాజుమాట లాడక శారదా 

నందు. దెచ్చి బంధనం బొనర్చె. 226 

మ. ఇటు విపోత్తము( గట్టికొంచు( జని మం|తీం దుండు చింతించి య 

క్కట చంపించిన బ్రహ్మహత్య నను (మగ్గంజెయు నారాజు ని 

చ్చట( జాపంబున (బుంగు6 గావున. ద దాజ్ఞాలంఘనం బైన నొ 

క్కట( గావించి జగ త్రగియంబు హితముం గావింతు నంచు న్వెసకా, 22 
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ఆతనికటు లూడిచి గృహంబున కంపి యమాత్యు.( డెగి నే 

నాతెబ( గట చేసితి, దీయం బగునే యని చెప్పి వచ్చి త 
య 

ద్భీతియు సీతియుం గలుగ భీరుని( బాలుని నేలమాలెలో( 

E 

(పీతి వహించి దాంచి తనపెంపున( టోవ(గ? గొన్ని యేండకుకా. 
ద్వా 

పాలసు(డు కితవ కేలీ 

లాల సు( డస్థిరుండు దురభిలా షుండు మృగయా 

లోలు(డయి “నందధరణీ 

పొలతనూభవు(డు విజయపాలు(డు గదలెకా. 

. తదనంతరంబ. 

పిలులు పోరాడె బల్లి యూరక |తుశె 
రా . య (ae) 

దమ్మకశి పొడసూ పె. దుమ్మి రెదుర( 

దొఅయురోయినలేగ. కొజలుచు నొక కుల్ణి 

పజతెంచె( [గంప పై నఅిచె( గాకి 

యులుమ( డొక్క_(డు నూనె తలతోడ నెతెంచె 

మైలచీరలచాకి మోలనెది ౮ 

1గాకియును గొరవంకయును జెక్క_లపోతు 

నేటిరింతయు దాంటె నెడమదిశకు 

ఆ.వె. “బెట వెరవుదప్ప( బాలగుమ్మయు బాలె 

నొంటిపాట( బై (డికంటి వీచె 

నెలు(గుచేసె ( బెద్దపులు(గు పామటు దోంచె 

దబ్బి బొబ్బలిడియె నుబ్బులడర' 

47 

228 

229 

281 

1. కాకియునొకగొరంకయును- అని చిన్నయసూరిగారు. కాకియ నొక 
పెరకయు నెరుకల పోతు- 2. కైటవెరవుదప్పబారె చెమరుపోతు. 
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ఆ.వె. వాని. గనుంగొని పరివారమ్ము గల(గుచు 

శకునబలము లేదు చనకు మనిన 

విజయపాలు(డివియు నిజములో కల్టలో 

తెలిసికొంద మను . దిరగడయ్యె, ppp 

ల్ 

క, దుర్మతికి ధర్మబుద్ధియు 

నిర్మలునకు దుర్షతియు గణికలకు దృఢ మౌ 

కూర్మియు యు( గలిమికి సిలుపును 

గర్మములకు( దప్పుటయును గలుగవు జగతికా. వలల 

4 . ఈరితిం జను లెల్ల నుల్లముల నూహింపంగ శంపారుచి 

స్పార'జ్యాలలితోరుచాప ధరు(డె సన్న దసెనంబుతో స్స జాంలలితొరుచాప ఛరుడె సన్న గున్భంబు 
రి Ce ayaa 

ఖెదిఖి ర వభాంకృతు ల్లి లీశల నిర్భెేదింపంగా నేగెని 

"పారుణ్యుండు సమ స్తః సుద జగ ణాఎణ్యుం డరణ్యానికి౯ా. 994 

ఆ,వె. అచట? జెమటకోక యమరించి కుడిచేత, 

చి 

నెజక లొయ్య( జక్క జేరివి మోమీక్షీంచి 
కౌ(జుక క్కైరలను గదియవై చె, బఫర్ 

ex % వొండొంటి6 బులు(గుల నీలించిః; యొక్క. పెట సాళవంబు నేగయించిన 
డు | 

త్యుత్పాతదృష్టిసమయప 

తతా అములు వొకే చచపెం గూలెక్షా 287 
ర 
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క్రీ కేరిజంబుల గోరి కేరుట దీరించి 

పూ రెండ్ల బుడకల బూర్జై( గలిపి 

పాలగుమ్మల నేలపాలుగా నొనరించి 

వెలిచెల మెలకు(వ వెలితిచేసి 

జెగ్గురుకదుపుల బెగిల మగ్గించి 

కొంగలపొగ రెల్ల( దుంగ దొక్కి- 

కక్కె_రనెత్తురు [గక్కించి కొక్కెర 

పిండు గుండియలెల్ట బెండుపజీచి 

ఆ.వె. కారుకోళ్ల నెండ గారించి గొరవంక 

వింక మింక వానిపొంక మణంఛి 

చెమరుంచోతుగముల( జమరి కౌ(జుల( జించి 

_ సాకువంబు విజయపాలు(ేరే 98 

చ, అట్టి ఇగంబువే(టకు నరాధిపనందను( డిచ్చ మెచ్చుచుం 

బిటల నెల లోంబజిచి భృత్ఫుల కిచ్చుచు. బెక్కు వేడుకల్ 
లు యా 

పుట్టంగ నొక్కచో మడుగు పొంతకు( బోయి జలంబు దానీ యా 

పట్టున మీలం గాంచి యొకబారువలం దివియించి యేపుగకా. 289 

జా . కొబ్బమీలను దండికొలువులెంకల కిచ్చె 

వాలుగలను సంగడీలకిచ్చె+ 

3బాపమీనుల బీన్న పడవాళ్ళకును నిచ్చె 

మారువుల( జనవువారి కిచ్చె 

బేడసంబుల నిచ్చె వేడుక కాం[డకు 

గెండెల బలుదుండగీల కిచ్చె 

1. (గుంగ, 2 చట్టునమీలగాంచి యొకజాలి క్రియందివి*ే పెంచి. ర్ట పా 

ఈరలను ? బస్తుపడుచులకునునిచ్చె. పాంపరలను. 
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వలిమొటలను దండువుల దలారుల కిచ్చె. 
6౬ 

గొడిసెల బరిహాసకులకు నిచ్చె 

ఆ.వె. బక్కె_ మొట్టి రొయ్య పరిగ యింగిలికము 

Ux, 

UN 

dr 

es 

చీరచింపుజెల నారజెల 
య లు 

కుంటముక్కు_ మొదలుకొని కలవన్ని యు 

బంటువారి కెల్ల నొంటియిచ్చె. 240 

ఇచి యచ్చోటు వాసి బాణాసశబాణపాణియె వాగుదికవాగుభ కరాళంబగు 

వనాంతరాళంబు సొచ్చి. 241 

. బాలుడు మేలను మృగకుల 

కాలాకాతి. బవనజవన మనభనవకాళీ 

లాహల కాహళానుకూల కీడజా. 242 

. తొలిదొలిం జింకల మను దో 

తుల గడ(జుల లేళ్ల నిర్ణ దుప్పుల మతి యే 

కలముల నెలు గుల < బులులను 

బలువిడిగా* దునిమె( జలముబలమున్మె జయా, 248 

. అయ్యెడ( గోజలు దీటుచు 

దయ్యము[కియ నొక్కపంది తొ(కుచు( దనువుల్ 

[వయ్య లుగ. బొడిచె* దొలలం 

జయ్యన నలుదెసల( బజచె సైన్యములెల్ర౯ా. 244 

. అప్పుడు కుమారుండు కృతవాహనారోహణుండై యావరాహంబునుం దోలి 
వెనునంట నొంటింజని చనికాజడవి నీరంబులలో జాడద ప్పి దప్పింగొనియొ 

క్క_మడు(గుచేరి యచ్చోట' దురంగంబు డిగ్గి చెట్టునం గట్టి సరసిలో 

జలం బులు (గోలి యభయుండై యచట వ్మిశాంతికై నిలుచునంత. 245 



(ప థీమా శ్వాసము 

న. శీ ఘాపాతనితాంతతాంత, తురగ స్వేదంబు( దిర్చుంగ హృ 

షా ఘాణంజున మోరయె త్రి తనమీస లీక దతొరభం 
టా (3 

ఘాణీంచి చరించి పొంచి కృత ముఖ్యా యామభీ మాకృతికా 
eps) 

y _ 
ఒడ్ల ల్త 

ఆ.వె. హయము దానీ రాకకదరి కట్టినవాంగెం 
[దెంచుకౌనుచు. బాజె దిక్కుల దువ 

బొరిగొనం దలంచు పులిజూచి బెగ్గితి 

విజయపాలు. డొక్కవృక్ష మెక్కె 

ఊఉ. అమ్మెయి నెక్క.( గోపమున నాపులియుం బజతెంచి తత్పదే 

శమ్మున నిల్చిన న్చెగడి కాఖలమీ6దికి డా(గ నేగియుం 

గొమ్మను నొక్క బొల్రియెలుంగం గని తల్పడమంది దుర్నిమి 
తమ్ముగ నాఫలంబు లిట6 దప్పక వచ్చెనె దైవమా యను౯ా, 

OK . (కింద బులి మీద నెలుగును 

నంద(పియనందనుండు నడుమం గలుగ 

న్ముందట నొకనుయ్యియు వెను 

_కందగ నొక గొయ్యిభంగి( గానంగనయ్యెకా, 

వ. అప్పుడు, 

గీ. రెండునిలువు లేగయు( బుండరీకం బిడి 

నీకు నచట నుండ నేర్చుగాదు 

నమ్మి* వేగమిటకురమ్ము బొలక యని 
యెలు(గు పిలిచె గాజు టెలులగు 'సెలంగః 

కమం బ్ కటి వచ్చి యచ్చట నృపవ్యా_ఘాత్మజుం జూచుడుకొా, 

బి47? 

248 

249 

చిక) 

లి! 
అ 

1. నితాంతవేగ, 2. యప్పుడవా7గ (యెంతయువా(గె) చిన్నయసూరి 
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ఉ. అక్కొమరుండు దాహ? హృదయంబు యథావిధి నిల్చి రెంటిలో 

నిక్క_డ( గొంత యాస గల దిప్పటి కేగద నంచు మీ.దికికా 

సుక్కు.చు( బోయె6 [గిందం బులి చూచి చలంబున మీర లిద్దయిం 

జిక్కితి రంచు నా(గి నిలిచెం దనకన్నుల నిప్పు లొల్య్మ6గజా. 

ఆ.వె. పుండరీక మిట్టు లొండొండ( జూపుల 

మండ. గోపవహ్ని మెండుకొన(గ 

నుండు పెణి(గి మాజబుమండుట మానె నా 

నెండజే(డు గుంకుగొండ నడ(గ. 258 

UK . పులి యాంగిన జిక్కిన తమ 

యెలు(గునువెద కంగ వచ్చి యెల్లెడ ( గలయం 

వౌొలయు నెలుగులో యన గుం 

తల మిట్టల( జీ(కువాలు దళమె పర్వకా, . ఐవీ 

, గగివమణి సాకువము; క్రియ 

నెగసిన6 దలసూపకుండి యింతట నత(డ 

సగిరిచజీ౯ వాలిన పె 

ల్రగు ఖగముల కరణి. జుక్క లయ్యెడ నిక్కెకా.' ౨55 

Ox 

శా, ఆవెళజా భువి. వీంట వెట్టిన మహావ్యా_ఘంబు సీక్షేంచుచు ౯ 

దైవంబు న్మది దూజుచుం దల(కుచుం దద్నాతియర్థంబు( జిం 

తాచేశంబున( బుచ్చి కూర్య్కూ( దలపోయంగా నెలుం గంతయుం 

దా వీకీంచి నిజాంకసీమ. జెలువౌ తల్పంబుగా( జూపుచుకా. 256 

ల్యూ . నిద చనుదెంచెనేనియు 

నిదింపుము వెజవ నేల నీకిట ననినకా 

Par 

l. _సగిరికా వాలిన పెల్లగు, ఖగ ముల కియ( జుక్క_లంత(గాన(గ నయ్యా 
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నిద సుఖ మెబలుంగగ దన6(గా 

నిదించె( దదంకశయ్య నృపసుతు( డంతకా. 

, శార్దూల మటు చూచి నిర్ణయత్వముతోడ 

భల్లూక! పగ పట్టి బదుక(గలవె 

వా(డు సీకేలెస్సవాడయ్యె బర జాతి 

నృపతిపుతుండు నిష్కపు(డు విండు 

మనకులం బాదిగా వనగోచరంబుల 

వే(టచాటున నొక్క_నూటిం జంపె 

నిల నొక్కాగూ.టిపిల్టల మిద్ద జము దుష్ట 

బాలునకై పోరనేల మనము 

ఆ.వె. వీనిం (గింద వైవు విడిచిపెపైద నిన్ను 
సగము నీకు నిత్తు నగవు గాదు 

నరుని నమ్మవలదు నమ్మి మున్నొకపాము 

చిచ్చులోన( గాలి చచ్చె6 గాదె. 

ఆ కథ విను వింధ్యాటవి 

నేకలు( డనుబోయ తోంటయీరమున మహి 

శాకోటము౮ దెగనజకంగ 

నాకోటరసీమ నొక్కయపిసతి వెడలె౯ా, 

ఆ.వె. వెడలి యేను నిలిచి విహరించు తా విది' 

వలదు దీన నేమి గలదు నీకు 

నన్ను గలసి [బతుక్కు మెన్న డు( జేటులే 

దనిన వెరంగుపడుచు నట్ట తలగ. 

రీల్లి 

258 

దిక్! 

90 

1. తొంటియిర వెణింగి మహానోకహముం. 

నెన్న (డు, 

వ. ఇదిగొగొమ్ముమణియు 
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క, తల(గిన వానికి నది తన 

తలరత్నం బిచ్చి పుచ్చి తా నేగిన ని 

మ్ముల వాడు నేగి పురిలో 

పల నొక వర్తకున కమ్మె పదిగద్దెల కుక. 

చ. ఆట మటునా(డు వచ్చిన మహాభుజగేం[దు(డు గారవించి ని 

న్న (టిమణి యెంత కమ్మితి వనా యన మూల్యమెటుంగ ( దెల్ఫ న 

కట పదివేల కమ్మక వికల్పము చేసితి వింతనుండి మి 

క్కుుటటముగ నమ్ముకొ మ్మనుచు, [గొత ఫణామణి యిచ్చె వానికికా, 

క్ తనముల్లు( గాచినా(డని 

మనమున: [బియమంది యిచ్చు మణు అలనుదినముం 

గొనిపోయి ౧సమ్ముకొనుచును 

ధనికుండై వాడు చెల్మి దప్పినబుద్ధికా. 

ఆ.వె. దీని కెచట( గలుగు దివ్యరత్నంబులు 

దీని మొదలితావు( దెలియవలయు 

ననుచు. గోరిపోయి యాపాముచనుజాడ 

వట్టి యెగి యొక్కపుట్టం గనియె. 

UK . కని తిరిగి పోయి మజునా. 

డనలంబును గసవుమోపు హ స్తంబుల. గె 

కొనివచ్చి తొజిలోపల 
(wy 

జొనిపి భుజంగంబు మిడుకుచు న్మడియంగకా. 

క జాల్ముం డిటు గాలిచి 

వల్మీకము (దవ్వ. జనిన వడి విషములచే 

బి61 

262 

వ6క 

264 

1. వనాయని మూల్యము నెధీజీంగి యక్కాటః | 
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గుల్మాదులు డరికొనయా 

నుల్ముకములభంగి కొన్ని యురగము లెగసెకా. 

ఆ.వె. ఉరగకులము బోయ( బొరిగొని శమియించె 

UX, 

(౫ 

నట్టు గాన వీని కడలనేల 

పాము కూరమండు [ప్రాణులలో నెల్ల 

బాముకంటె నరుడు పాతకుండు, 

, నామాట నమ్మ్ డిగ్గన 

సీ మనుజుని( దోవు మింక నేగెద ననినకా 

మోమోటలేక నవ్వుచు . 

నేమీ సభ్యుండవె యనుచు నెలు( గిట్టనియె౯ా.. 

. ఇల6 గలపశువుల నెల్చను 

బొలియించుచు( బాపములకు. బొడవయ్యెడు బె 

బ్బులితోడి పొత్తు గలదె 

పులి నమ్మయకాదె తొల్రిపులు( గొక టిలిగ౯ా, 

. వినుమా చెప్పెద(దొల్లి యొక్క. పులి కావేరీతటిం దాణులం 

దనయిచ్చ న్వధియించుచుం దినుచు నుత్సాహంబుతో నుండి కా 

రెనుబోతుం దినునా(డు మాంసకబళాన్వీతంబుగా నొక్క-బొ* 

క్క_నిజాస్యంబున నొక్కదౌడయెడ వీంకం జొచ్చిన న్నొచ్చుచుకా, 

. వదనము విదురుచుకొను చది = 

తుదినాలుకయెత్తుచేత దూపొడుచు క్రియం 

గదలించు( దాలువొర (గ 

న్మెదలించుం దగు మొగ్గు మెడిని(బొరలుకా. 

. ఇటు దుర్వేదన( జిక్కి మాన్సుకొన(గా నెం దేగినం |బాణసం 

కటమై పాణులు మారి వచ్చె నని డాయగందాణగా నొప్పి యె 

ర్5 

266 

వగ 

269 

271 

1. మజియునురగ. 2. బొక్క.=ఎముక. 
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చ్చ టనుం బాపెడు దిక్కులేక చనుచుకా శ జసనిం జేరి ముం 

దట సూచీముఖపకి( గాంచి తనఖెదం బంతయు౨ జెప్పినః 279 

క, సూచీముఖంబు డగటి 

సి చెడుగుందనము. మాని నిలువవు సనో 

రోచెల్త చౌరగగవలె హిం 

సాచారివి కాలు(డైన నలుగ(డె సీకుకా. 278 

tA . అనవుడు నోరుసొచ్చి వ్యథ! యార్పంగదే మును చచ్చినట్టు ప 

లును మెదలింపకుండెద నలోలత నంచు మొగంబు వంచి (వా 

లిన నది నోరు సొచ్చి కదలించి [కమంబున దొడబొక్క* ము 

క్కున( గొనివచ్చె నాపులికి, గుత్తుకనాటిన కొయ్య నొయ్యనకా, 274 

ఆ వె. అట్టి పుచ్చిన ముద మంది సూచీముఖు( 

దొగడి యేగి | కూరమృగము మజియు' 

బసుల( జంపితిన(గ. బలలంబుకో దౌడ 

_నాంటిజాడ నెముక నా టినంత.ి 275 

చ (కమ్మజ వచ్చి పుచ్చు మని కై కొని వేండిన( బుచ్చివైచి స 

ఖ్యమొ్మునరించి నిచ్చలు సుఖస్థితి నుండగ నొక్కనా(డు మాం 

సమ్మొక యింత గానకయు( జయ్యన నాపులి వచ్చి వ క్షము 

న్నమ్మిక దొ వో,పంగా6 దెజచిన న్విహగంబును జొచ్చె న్యాకియకా. 276 

క చొచ్చినయంతన కొటున( 

డ్ న్విహగంబు పులులసంగడ మివగో 

1. నమ్మిచొః చవతయార్చ. ది, బామ్మిముక్కున గొనివచ్చి నాపు 

( ( గుత్తుకనాటిన న కొట్ట. త. పుచ్చినను ముదమందుచు, బులు (గు(జాల(, 

బొగడియునునేగి యా కూరమృగముమతియు(, బసులజంపి తినంగజాపలము 

తోడ, నాజిదౌడనె యెముకయు నాది మగుడ, 



జ 

అ» 

పీథ మాశ్యాసము 

నిచ్చకములాడె దీతనీ 

నిచ్చుటకై యంత యేమి యే నజ్ఞు(డనే, 

జొతివిభేదం బేటికి( 

బాతకునకునై న నెడరుః బాపి! మహావి 

ఖ్యాతి( గొననొప్పు( దిర్య 

గాతికపోతంబు చెంచు( గోచుట వినవే. 

. గోదోనము ధనదానము 

భూదానము నన్నదానమును బథికహితాం 
భోదానము ను తమవి 
ద్యాదానము గూడ నభయదానము సరియే. 

ఆ.వె. వెన్ను సొచ్చువానిదన్ను నమ్మినవాని? 

tX 

జంపి రేని శిశువు జంపుటం|డు 

పంత మెణు(గు జోంబవంతునివారము 

బాస తప్ప మీట్టియాస విడువు. 

. అనుచు నిరు త్రరంబుగ దయామతి' బల్కెడు నంత రాజనేం 

దనుడును లేచినళా క్షణము దానింకం గూర్కైాద న్నిదవోకుయి 

యని తొడమీండ నూ6దికొని యాయెలు!గించుక కన్ను మూయంగా? 

గని పులి వత్క వాని మెయి, గంపము పుట్టంగ వీతు వెట్టుచుకా, 

ఆ.వె. కోజలు గలవాని గోళులు గలవాని: 

సొమ్ములు గఅవానీ నమ్మవలదు 

బమ్మరించెనేని బతుకంగ వచ్చునే 

యొలు(గు తోడి చెలిమియేల నీకు. 

77 

RU) =f 

278 గ 

వర( 

281 

9రిల 

1. ఘాతుకునకునై న నెడరుగల్లిన( దనలో నాతుకనవచ్చు. 2. జౌండులేల. 



ర్ప్ సింహాసన ద్వాతింశ్క 

UK ॥ మొన్న నొకని(దోలితి వా? 

డిన్నగ మిబ్లిక్కె- వాని నిది కరుణాసం 

పన్నుని|కియ లోనిడుకొని 

నిన్న విజిచి పెట్టి నేడు నిజమరివోలెకా. 2898 

క. కూరిమి గల దని నమ్మకు 

[కూరమృగంబులకు( గరుణ గూడునె యిది నీ 

చేరువ నుండుట నే(టికి 

నీరీతుల బుజ్జగించె నెల్టిటి కొజికై. 284 

ఆ.వె. దాని. జెప్పనేల యేనిదె యొకయె(డు 

పట్టు నాటు నెలలు పట్టు గాక 

మిమ్ము( జంపితిందు నమ్ముమీ యెడనాకు 

దీని(దోచి బదుకు తెరువు గనుము, | 255 

చ. అనవుడు వాడు నిక్కముగ నాత్మ( దలంచి యెలుంగు? గూలం్యదో 

చిన నది జాజుచుం దెలిసి చెతికి లోనగు కొమ్మవట్టి యొ 

య్యన( బజతెంచి బెగ్గిలునృపాత్మజు గన్లొని యల్ప బుద్ధి వే 

మన నను నమ్ముమంటేి భయమందకుమీ యని పల్బ్ము_చుండ (గకా. 286 

క, కలకలం బలికెడు పక్షుల 
కలకలములు సకలదిశల6€ గలయ(గ(౬ బొలయం 

దళదశళికులముగ దశళత 
దళదళములు విరియ( (బొద్దు తళతళ (బొడిచెళా, 287 

ఆ.వె. తమముతోడ( గూడ( దరలి శార్దూలంబు 
శె లగుహల కేగ( జాలడస్పి 

తరణికిరణపం క్రి సరస; జెట్టుననుండి 

యెలు(గు(గూడి బాలుండిలకు డిగ్గె, 288 



(ప్రథమాశ్వాసము 

క ఆయెలు౭ గతనివీలిచి య 

న్యాయివి పరలోకపీడనం' బగుదురితరి 

వీయడన పాయం జేసెద 

రాయిటవినుమికోససేమిరా” యను మెపుడుకా. 

UX . ఈ నాలు గక్షరంబుల 

సీనేరమి నొరుంయు చెప్పెనేని వికారం 

బూనక తొల్తిటికెయ స 
రొ 

న్మానము గ కొనుము మంచి మాటలతోడకా,. 

OX . అని విడ్కూలిపినతజీ న 

_ట్రనెయాతండును ' న్స సేమీరా" యనుచు వనం 

బున భూతా విష్ణుని బ్ర 

డున దిరుగంగ వానిహయము పురః జేరుటయు కొ, 

ఇ అశ్యరత్నం తొంటి నరుడెంచె నిన్నంటి 

శకునము ల్పొపని( జం పె నొక్కా 

యని తఅంకుచు నండజనపాలు(డాజాడ? 

బణితెంచి యడవిలో చాలు(జూచి 

యన్న యిదేమి రా వన్న “ససేమిరా” 

యనుడు( గలంగి యొత్తి యడుగుటయును 

నాలుగక్షరముల నోలి(బల్కె_డువాని( 

దోడొనిపోయి మండుల నొనర్చి 

ఆ.వె. వీనిభూతశంక విడిపించు వారికి 

నర్ధరాజ్య మత్తు ననుచు! జాటి 

వేలుపులకు* బెట్టి వెండికొన్నను నాలు 

_గతక్షరములు విడువ డయ్యెవా(డు. 

భా 

289 

290 

294 

లకి 
1. యన్యాయపరత జేయు పీడనం. 
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. నందనృపాలు(డిట్లను మనంబున (గుళ్ళుచు నెల్ల వేల్పులుకా 

మందులు [మా(కులు న్మణులు మంతములు౯ వృథయయ్య శారదా 

నందు(డ యిప్పుడున్న( దియనందను( దెల్పంళగ నోపు నట్టి పె 

ద్దం దునిమించినాండ వలదా హితు లెవ్వరు నడ్డ పెట్టంగ ౯. 

నావుడు మంతి చిత్తమున నవ్వుచు నావిధ మయ్యె నాడు. నే 

డీవిధ మయ్యె, బేరుకొననేటికి నిందజపాల దృుష్టమౌ" 

దై వము గల్లెనేని భువి. దత్సము. డొక్కండు గల్లనేర (డే 

కావున బమ్మరింప( బని గా దని యూజడ( బలె_భూపతికా. 

ఆవిభు నూజడించి నిలయంబున కేగి విలంబువి|పుతో 

సీవిధ మెల్ల జెప్పిన మహీసురు(డు నృచివాగణీ భవ 
చ్బూవరు( జేరి నాంటిగురుపు తిక యేడవయే(టి పాప నీ 

జేవముచిక్కుదీర్చు నని! చెప్పుము నీ వని పంచె నాతనికా. 

. అటకుం జని. 

. ఆత(డు విన్నవించిన. (బియాన్వితు.డై సుతు. దోడుకొంచు ధా 

| తీతలనాథు, డింటి కరుదెంచుడు నాధరణీసురుండు క 

న్యాతిలకంబు నాజవనికాంతరికాకృతి నిల్పి పద్యవి 

ద్యోతితరీతి దోప వినుచుండె( గుమారు ససేమిరా” ధ్వనికా, 

నుదేశించి పద్య మి ట్రని చదివె. 
యి య 

(| “స” జనభావము గలుగు సు 

హృజ్జనముల మోసపుచ్చు టిది నేరు పె సీ 

యజ్ఞతొడమీ(ద(గూర్కిన 
= ' 

యజ్జంతువు( జంప(జూచుటదిపౌరుష మే. 
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294 

295 
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. ఇట్టి నాలుగక్షరంబుల నాలించి విని యందజు నూరకుండుం' డని కుమారు 

298 

299 
1. జీవము వేదదీర్చునని, 
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. 1అని చదివిన బాలు(డు దా విని పథ మాక్షరము విడిచి పెటి *సేమిరా” 

కం సమిరా'యనుచున్నంతనంద ణు నా నందన రేం[దుతోనానందంబు నొంది 

మేలు మె లనుచు నుండ. దత్కలకలంబు మాన్ని జవనికలో గురుండు. 

శ్చ" తవ్వ, గని జలనిధిసం 

జాతధనుషో_టి( బడిన సద్విజహ తికిం 
(౫) 

జాతకము వాయు మితవి 

ఘాతికి. బాతక మె కాని గతి గలుగ దనా. 801 

. ఆని రెండ వపద్యంబు(జదువ(గుపారుండు రెండవయక్షరంబు విడిచోమిరా 

మిరా'' యనుచుండ నిట నయ్యాచార్యుండును. 802 

మి తదోహికృతఘ్న ప 

విత్రగురుదోహిచౌర్యవిద్యాపరులుకా 

మి|తశ శి స్థితి మరగ 

బుతులు “లిగియును నరకమున( బడుదు రనా, 809 

. అని తృతీయపద్యంబు పఠించిన. దృతీయాక్షరంబు విడిచి *రా,రా” యను 

నందనుం జూచి యమందానందుం డగు నందు నుదైశించి కారదానదుండు. 

“రాజః భవదీయు(డైన త 

నూజునకు నుభము నోజ నూల్కొను విద్య 

దాజికి ధనదానము ని 

ర్వ్యాజమునం జేయు మిహపరంబులు గలుగుకా. 805 

. అని యిట్టు చతుర్భపద్యంబు జదివిన( జతుర్గం బగు రకారంబుతో నవ్వికా 

రంబునుం బాసి బాలుండు తండ్రికి (మొక్కి. మ్మితదోహ లక్షితంబగు బుక్ష 

వ్యాాఘవృత్తాంతం బంతయుం జెప్పిన నచ్చెరువు మెచ్చునుం బిచ్చలింప 

నవనీపతి జవనికవంక( జూచి. 

1. ఈవచనము మొదలు కందపద్యమువలె నడచున్నది. ఇది వృ త్తగంధి. 
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ఆ.వె. పిన్న దోన వీచట నున్నదానవు తల్ఫి 

యింటి వాకిలియును నెజు6గ వీవు 

కానలోనం బులియు మానిసియు నెలుంగు( 

దొడరు చే(త లెట్టు తో(శె నీకు. 

వ. అనుడు నతం డింక6 దాంపం బని లే దని తలంచి. 

క, భూనాయక: భూసురకృప 

నానాలుక నొప్పు వాణి నానాదృథవి 

జ్ఞానమున( దెలియు నన్నియు' 

భాను మతీదేవిమచ్చభంగి న్మదిలోకా. 

మ. అనిన౯ దిగ్గన లేచి చూచి తెరలో నొచార్యు(గొ నీశ్చుయిం 

చి నరేం|దుం డతిహృష్టు డౌచు సచివుం జేప పట్టి సెయట్టి బం 

ధునిధానం బిక నొండు గలున గురు! దోహంబు, వప్పించి యె 
a 

దును బాపంబును బొందకుండ నను ధన్యుంజేసి తీనేర్పున౯ . 

క. |పణయము దప్పక యా (బో 

హ్మణహత్య దొలంగ రాజ్య మలర(గ సుతుదు 

ర్లుణములు విడిపించితి సీ 

గుణములచే నన్ను జట్టిగొంటివి చుమ్మీ. 

£08 

809 

810 

811 

వ. అని [గుచ్చి కౌగిలించుకొని, తనపటిచెట పట్టుకోని పుణ్యసుఅభానుమతి 
“ఉట 

యగు భానుమతియుం దానును గురు డగఅి. 912 

యే ఎల్టవిధంబుల. జూచిన. 

దల్హియః దం|డియును నీవే దయసేయము మో 
| కల్తలు లోగోని మము నీ 

న ల్రిలుగంజూడు మనుచు నరపతి _యొక్కె కో, §18 

Ll. జ్ఞానము ఖంబున వెలయుకా, 
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కా. ఈచందంబున (మొక్కి యందలము. దా నెక్కించి భూమీవరుం 

డాచార్యుం గొని వచ్చి గది_ముపయికా హరంబుతో నుంచి శి 
_ (a ఇ 

పాచారంబున( బూజచేసి తనరాజ్య| శీ సమర్పించి త 
వ 

ద్వాచాద త్రముగాంగ( గె కొని పసాదం బందు నేల న్ఫువికా. 914 

మ. అనీ మం,తీం[దు(డు చెప్పిన నిని కథాహాద|పసన్నాత్ము( డై 

జననాథుండును మం్రిలెనిపని మోసం బంచు(జేపట్టి యొ 

య్యన సత్వాఢ్యు లచేత( బుష్పకనిభం బి బౌ దివ్యసింహాసనం 

బనువొందం గొనిపోయి నిల్పె నిజహర్మ్య్యంబై న ధారాపురికా. 815. 

ఉ. శంభుముఖాంబుజార్కు- దృఢసారవరాహశ రీర వశ్య వి 

శ్వంభరు శాం భవీవరదు సంభృతరక్షణు సర్వలోకకు 

కింభరు సిద్ధసా స్య సుర కిన్నర పన్నగ గీతకీ ర్తివి 

క్షంంభరు జంభవై రిసహ సంభవు దృష్షవపుర్విజృంభణుకా., 816 

ఊఉ. శంకితకింకర(వజవశంకరు. బంకజనే తమి|తు న: 

[భంకషకాంతిసంకులక కపర్ణవిభూషితభవ్యదివ్యకూ 

లంకషు నిష్క.ళంకితవిలాసకలాపధురిణు శౌర్యస 

ర్యంక షవై భవాంకిత వశంకరు శంకరు లోకశంకరుకా. వ్ర]? 

మాలిని. పరమకరుణలీలా భ క్షలోకానుకూలా 

పరిచితసురరక్షా భగ్నదె తేయవక్షా 

సరసిజహితనే [తా సచ్చిదానంద గా[తా 

హరిహరమయ రూపా యాగయోగస్వరూ పా. ల] గ్ర 

గద్యము. ఇది రాయగజగంధవారణ వై రిమండలికభేకఫణీంద వీర ఘోట్ట 
విభాళాది బిరుదపకట చారత కళింగదేశ నిర్భూమధామ త్యాగ 

నాగార్జున కర్ణాట [దవిళాయ్యధమహారాష్ట? భూపాలరూప నూపురసుందర 
న్న మి రు 

చరణారవింద సనద పోలి పురవరాధీశ్వర వెలనా (టిప్మృథ్వశ్వర రాజ్య 



సింహాసన ద్వా [తీంశీకే 

సముద్దరణ _్రీకొఅవివెన్నయామాత్యప్నౌత హరితసగ్మోతపవి్శిత సకల 
సుకవిమిత కసవరాజతనూజ  గోపరాజ విరచితం బైన సింహాసనద్వా 

తింశిక యను కొవ్యంబునందు( బార్వతీపర మేశ్వ రాన్యోన్య_పశ్నో త్రరంబు 

లును భర్చహరి వై రాగ్యంబును వి్నికమార్కుని రాజ్యసాయుజ్యంబు 

లును, శాలివాహన విజయంబును భోజునికి సింహాసన పా ప్రియ మంతి 

గుణ|పశంసయు నందోపాఖ్యానంబును నన్నది కథావతారిక _పథ మాళ్వా 

సము, 



శ్రీరస్తు 
సింహాసన ద్వాతింశిక 

ద్వితీయాశ్వాసము 

బ్ 

ర శ్రీరామాకుచ శె లవి 

హారుని ముని హృదయగ హ్వూరా_ శయుని మహీ 

దారుణ నఖదారితరిపు 

వారణనరసింహు నిగమవనసంచారికా. 

క. మనమున దలయచు విద్య 

జ్ఞనదై వజ్ఞాది సర్యజనసమ్మత మౌ 

దినమున భోజు(డు సింహో 

సన మెక్కం గడ(గె రాజ్యసంపద మెజయకా, 

సి, భారాపురంబులో! దారాపథమువోలు 

రత్నమండపములో యత్న మమర 
నిమ్మెనప పసి(డికంబమ్ముల మేడలో 

దివ్యసింహాసనస్థితి యొనర్చి 

యవరో చనాజ్యదూర్వా_మపల్టవపువ్చ 

సి శూర ర్ల దధిఫలశ్షీరములును 

నాదిగా. బెక్కు పుణ్యదవ్య ములు గూర్చి. 

వుణ్యాహమున భూమిపొలుపుదిర్చి' 

* పులితోలు సెభూతి చెలువుదీర్చి 
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ఆ.వె. దేవతరువుమాడ్కి.. దెల్చనిగొడుగుతో( 

గూడ( బసి(డికామకుంచె లచట 

నిలిపి పొంత( గెదువులు సేర్పి యర్చన 

లిచ్చె నుత్సువంబు పిచ్చలింప. శ్రి 

. తదనంతరంబ నానాపురాణేతిహాస శ వణంబులను బంచమహావాద్య 

[పపంచంబులను సంగీతసాహిత్యసంగతనాట్య (పసంగంబులను (బతియా 

మదీయమానధూపదీపాదినై వేద్యమహోపచారంబులను దత్పరివార దేవ 

తలకు నుపబృంహణంబుగా సేమం బగునేమంబున  నారాముండునుం 

జోలె నాయామినిం గడపి మణునాండు కృతమంగళస్నానుం డై (పత్యూ 

షనిత్యకృత్యంబులు నిర్వరించి యప్పడు మకరతోరణంబులునుం 

దెలిము త్తీయంబుల తోరణంబులునుం గలువడంబులు, బపొకూటంబులు 

సేలుకట్టునుం _జీరగుండ్లును మృగనాభిలేపనంబును, = ముక్తాఫలరంగ 
ల్లికలును వెల్టివిరియ నుల్రంబుల నుల్రసిల్లుపొరులును నానాదిగంతాగత 

విద్వజ్జన జ్యోతిషిక శాక్సునిక స్వర వెదులును వందిమాగధబృందంబులును 

బసిండి పశళ్లైెరంబుల మాణిక్యదీపంబులతో నివాశింపుచున్న పుణ్యాంగన 

లును పిత రాజలోకబంధువర్గంబునుం దలకొన జయ జీవ వర్దస్వ 
సుఖీభవాది  జభసూచకళబ్దంబులును బహువిధవాద్యరవంబులును, 
నొక్కటై దికులుపిక్కటిల్ల మిక్కుటంబుగా సుముహూ ర్తంబున సర్వ 
తోముఖంబగు మహాసింహాసనంబు డగ్గజి (పదక్షిణంబుగా( దిరిగి చూచి 
త త్త్యద్వారంబుల కడల నున్న బొమ్మలతలకడల నున్నపిన్నగద్దియలలో 

నెందెని నడుగిడి పెద్ద గద్దియ యెక్కుట భావ్యం బని వారహలరహితం 
బుగా నొక్కదిక్కున నిలిచి సకలజనక లకల ౦బు నుడిపి మౌహూ ర్రిక 

సావధానళ బ్రంబు లొలయ నిష్టదేవతలం = దలంచి (పళ స్త స్తఖడ్గహస్తుం డె 

పూర్త టికో చితనాదావసరంబు నెదురు చూచుచుండ, 

ph © 

PA 



మును గడియారంబునంగ. 
ట్రిన పెనుజేగంటరవము ఠయనునెడ (గ 

క్కున ఖో జుం డడుగె త్రిన( 
గని నిలునిలు మనుచు బొమ్మ కలకల. బలికెకా, 

Oo 

చ. పలికిన ఫోజు. డద్భుత మపారముగా మది నిండి పొజ.గా 

నిలిచి గతజ్ఞ తద్్ఞజు ధరణీసుర మాగధవందిగాయకా - 

కలకల మెల్ల మాన్ని శుభకాలములో నిది యెక్క_( బూనంగా 

వల దన నేల యిందుల నివారణకారణ మెమి నావుడుళా. 

మ తనవాక్యంబులు తత్సభాజనుల కుత్సాహంబు నాశ్చర్యముల్ 
పెన(గొల్పంగ? బసిండిబొమ్మ నగి గంఫీరంబుగా( బలె). నో 

జననాథా విను చం|దగు పనృపసంజాతుండు. కంజాతమి 

[తనిభుం డుజ్జయినీపురిం జర(గె నేతత్క_ ర్త సత్కీ ర్రితోకా. 

వ. ఆయనఘనత యెట్టి దంటెని. 

క, సిద్ధులకు నసాధ్యము లగు. 
సిద్దులు నెనిమిదియు? దనకు సిద్ధంబులుగా 

నిధ్ధరణి( టౌరుషమున( |ఐ 

సిద్దుం డగు సాహసాంకు( జెప్పం దరమే.. 

శ్రా, సంభూతాన్య విడంబడంబర మి థః సంఠంభ గ రోర్యకీ 

రంభానాట్యవిజృంభమాణమ తివి సంభాదిశుంభన్మ నో 

జంభారిపియసంభృతానక మహాసంభావనాసంభవా 

సంభోదర్కు(డు? వి కమార్కు॥ డత, దేతన్మా తుండే చూడ(భగకొం 1 

క. అతిశయవీతరణగుణమున . 

నతనికి సరిరాక యెక్క నలవియె నీకు 



సింహాసన ద్వా (తింశిక 

(గతువులు నూజును జేయక 

నితరుల కమరేం్యదపీఠ మెక్కం దరమే., 

. అనవుడు భోజు(డు విస్మయ 

మును సిగ్గు నహంకృతియును ముప్పిరిగొన ని 

ట్టనియె నొక యర్ధి వె(డిన( 

దనియంగ సహపాదలక్షధన మే నితుకా. 

. నావితరణ మిది యల్పమె 

నావుడు నది నవ్వి తనగుణం బన్యులకుం 

దా వనిపించుట కొజంత గ 

దా వివరము తప్పి తీవు ధరణీనాథా! 

* ఇది మొదలు కొబి(త.యయ్యెం 

దుది( బుణ్యము హాని(బొందె దొడ్డతనంబుం 

జెడరెం దను(దా( బేరొను 

టిది కష్టము తొంటినీతి యెజుంగవు చుమ్మీ. 

[1 

12 

18 

1 
ఉ. ఆయువు మంత మౌషధము నర్థము దానము మానభంగ మ 

న్యాయము నర్థనాశము గృహవ్యసనంబును దాంపురంబుగా( 

జయుట నీతియు క్త మటుసేయక తా నయి దానధర్మముల్ 
చేయుదునంచు. జెప్పినను సీయని నవ్వరె ధర్మ మెంచరే. 

ఫ్ సుదర్శనుని కథ ;-_ 

క, ఈ సమయమునకు( దగ నితి 

హాసము గలదొకటి వినుము హరిదశ్వకులో 

1, మెక్కు_టగలదే, 



(౫ 

చ, 

ద్వితీయాశ్వాసము 69 

ల్లాసకరు( డయో ధ్యాపుర 

వాసి సుదర్శను( డనంగ వసుమతి నేలెకా. 16 

. అతండు సపాదలక్షవసుధామరపం క్రికి భోజనంబు సు 
[వతముగ( బెట్టుచుం దివిజ వర్గము మిక్కిలి దుష్టి( బొంద (గా 

[(గతువులు పెక్కు. సేయుచు జగన్నుతుండై సరయూతటంబునం 

గతిపయవాసరంబు అధికం బగుస్యత మొనర్చుచుండ (గకా, 17 

శారద వీణావాద్యవి 

శారద తగురూప మైనచందము మెజయకా 
శారదనీరదనిభుం డగు 
నారదముని చేర వచ్చె: నరపతి( జూడకా, కేద్ర 

. వచ్చినముని( గను(గొని యిటు 

విచ్చేయుం డనుచు (మొక్కి విభుండు చితార్జ్యం 

బిచ్చి కృతాంజలియె నే 

సచ్చరితుండ నైతి ఫ్రీ [పసాదము కలిమికా. 19 

వె, ఎచటినుండి యిటకు నేతెంచితిరి నన్ను 

ధన్యు( జేయ నన్న( దపసి వలికెం 

బరమధర్మశీల [బహ్మలోకమున నీ =. 
దానధర్మవా ర్త( దడవ వింటి. బి0 

. విని నిను. జూడ వచ్చితి భువిం గడు. బుణ్యు(డ వంచు నన్న నో 

మునివర శిష్యు(గా? దలంచి ముద్దున( బల్కాద వెంతవా(డ నే 

ననుచు వినీతుండై నం గొనియాడి గుణాఢ్యుండ వీవు నీయశం 
బనఘచరి[త [(బహ్మభువనాంతము ముట్టిన దింత చాలదబె. వ్ర] 

1. వచ్చె నపుడు నరపతి(జూడకాం 



70 నీింహాసన ద్వో[ తీంశిక 

క. విశదమగు కి ర్రివసనము 

కృశరక్షక! స నః స పతంతుక కృత మయు$ః( జతు 

ర్రశభువనంబు ల గప్పెను 

వశమే నిను. బొగడ శేషవాణీశులకుకా. 

వ. కావున నీ కసొధ్యంబు లే డె బ్రన్న. 

క, ధాతీళ పుణ్యనిర్మల . 

గాతులకును జగ ములో నగమ్యము గలదే 

క్ష[తియప్పుతు.డు విశ్వా 

మి తు(డు [బహ్మత్వపదవి మేరల మీజెజా. 

క. స్వకులోచితధర్మము. ద 
ప్పక మనువారలకు వలయుపని దుర్శ టమే? 
[పకటంబుగ బుషపత్నులు 

సికతాకలశముల జలము చేరుపుగొనరే. 

no wu) 

24 

25 

వ. దీనికి దృష్టాంతంబుగ నీవును దీనం గుండ జేసి నీరు నించిన నిలుచు 
నని యిసుక చేతి కిచ్చిన నృపాలుం డంచుకొని, 

, అటు చేసిన, జీతము మి 

క్కుుటముగ నా దానధర్మగుణసిదునిచే 
ధ 

ఘటితరస మైనసికతా 

ఫఘటి యొ ప్పెను రసము ఫ ఘుటి టినభంగికా..' 

UK 

26 

వి 

1. ఉ. ఆగతి గుండ ని నిల్చిన ధరా దప్ప. గన్లొని నారదుండు సి, 
వీగితి( బుణ్యకీ ర వెలయించుచు నిచ్చలు, దీర్పు స సత. ము 

ద్వేగములేక చేయ మని తెల్పి వియద్దతి నేగె నేంతలో, 
ద్యాగము భోగముం దగుసుదర్శను, డచ్చట దాను మెచ్చుచుకా, 

గీ. (కొ త్తకడవ దెచ్చుకొని వండి మతి దాని 
మింద వండిపెట్ట మెచ్చు గాదు 
మంట( జేసి మొదల మంటనే కతిగోన్న 
దొన( దోలుతవండ( దగుట యెటు. 

(ఒక తాళపత పతిలో కః పద్యములున్న వీ.) 



ద్వితీయాశ్వాసము 

లక కృతి es గుండలు నిలిచిన స 

త్కృతిం గనుంగొని నారదుండు దినమును నీ వీ. 

వ. అని యుపదేళించి చనిన. 

ఆ.వె. ఇట సుదర్శనుండు నీమట్టికుండల 

నిచ్చ వండి పెట్ట మెచ్చుగాదు 

మంట జేసి మొదలి వంటనే కజిగొన్న 

దానం దొలుత వండ. దగుట యెట్లు. 

మ ఆని మృద్భాండము లెల్లమాని సికతాయత్తంబు లౌ కుండలకా 
ఘనుండాపాయసశాకసూపముల పాకం బెప్పుడుం జేయుచుం 

దనియకా (బాహ్మణభోజనంబు లిడుచుం దానొక్క-నా౭ డప్పదా 

ర్థనికాయంబులు వండచోట( జని తత్సామ్మగ్ వీక్షింప(గాకా, 

క. వెస లుడుకం గని నృపు( డు 

బృసమున నే నిట్టిమనత వడసితి ననంగా 
నిసుమునం జేసినకుండలు 

విసవిసలై. విరిసె బుణ్యవిపరీతగతికా 

ఉలికి యతం డప్పుడు మది. 
గలంగుచు నిటం గల్మషంబు గలసెనొ తగు వి 

(పులయున్నిక గూడదొ హో 

తలు మతము, దప్పిరొ క్కొ_ ధర గదలెనొకో. 

On 

గ్ర 

దనయిచ్చన్ముని తొంటిచాడ్చ్పున వియద్భాగంబు కోభిల్ద వ 

. అని యుత్సాహవిహీను( డొచు నతిచింతాక్రాంతుండై యుండ గా : 

71 

29 

29 
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చ్చిన. బూజించి మునీం్యద నామహిమకుం జేటయ్యె (బో నీవు చే 

ప్పినమర్యాదయు నెట్టు దప్పె ననినం బృథ్వీళ బోధించుచు. 

. మర్యాద ( ద ప్పె(జిత్తవి 

పర్యాసాహంకృతులను బార్జివ “గర్వా 

త్కార్యం వినశ్యతి" యనుచు 

నార్యులు మునువెప్పునీతి యదితప్పగునే. 

. పర్వతపథమున రథమును 
బర్వస్రీసంగమమున (బొహ్మ్య వతము౯ా 

గర్వమున ధర్మకార్యము 

నుర్వీభాగమున నావయు న్నడవ దనా. 

. ఇంతమహిమ వడసితి నని 

సంతసమున నీవు రాజసము గె కొన్నకా 

సంతతము( జేయ సుకృతం 

బింతయు ని ట్లింకే నింక నే మనవచ్చుకా. 

. నావుడు భూవరుండు మునినాయక నే నపరాధి నైతి నే, 
డావిధ మ్మకియం గలుగు నానతి యి మ్మని _మొక్కినంత నో 

దేవమునీం[దు( డి ట్రనియె దీరు(డ వై మది నుబ్బు లేక భూ 

దేవసపాదలక( బరితృ ప్తి యొనర్పుము భు క్రిముక్తుల కా. 

* బహుదినములు జరపణగలంద 

న్మహిమయు( జేకూరు నింక మనమున గర్వా 
[గ్రహము వల దనుచు శభ మెం 
దుహితంబుగ( జేప్పి నారదుండు సనినంతన్, 

. తొంకిన మట్ వంగిన[కియ 
నాశొని వడివండుకొన్న యనువున నృపుండుం 

§4 

85. 

8ీ7 

88 

89 



10) ది;తీయాశాాసము 78 & 
లీ కో 

దెంకువసెడి తొల్లిటివ 
మాకొలందినె నిత్యస త! మచ్చట జరి పెజా. 40 

ఉ. కావున నేన దాత నని గర్వము గైకొని పల్కి నీ వస 

ద్భావు(డ వెతి దానమును బౌరుషముం బరు లెన్నకుండ(గా( 

దా వినిపించెనేనియు నతండు( దృణంబును నొక్క_యె _త్రగుకా 

క్య్మావర గంజిలో మెతుకు గల్గిన (గొవ్వుట నీమహత్త్యముల్. = 41 

ఆ.వె. అనుడు ఘనుడు భోజు(డును మనంబున |సుక్కి- 
బమ్మరిల్లి పసిండిబొమ్మ! నాదు 

దానమల్ప మన్నదానవు మీరాజు 

దానమెంత చెప్పు దాన నీలుతు*, 42 

వ. అనిన సాలభంజిక యి ట్టసియె నతం డిట్టి మహావదాన్యుండు. 48 

ర్, పొడగన్నంతనె వేయును 

నొడివిన6 బదివేలు నగిన నూజ్వెలు మనం 

బొడంబడి మెచ్చిన గోటియు 

నడిగెడువారలకు నిచ్చు హాటకమయముల్, 44 

-: చతురంగ తజ్జుని కథ :- 

మ. అది యెట్టన్న నతండు క్రీర్రి దిశలకా వ్యాపింప భూమండలం 

బుదధు ల్మేరగ నేలుచుండి యొకనా( డుర్వీశులు న్మం|తులుకా 

సుదతీరత్న ములుకా రసజ్ఞాలు( గవిస్తోమంబులుం గొల్వన 

త్యుదయ శ్రీ గొలువిచ్చి యుండగ గవీందుం డొక్క. డేతెంచుచుకా, 

సీ, దందకూకాధిపోద్దండభుజాడండ 
భూరి విశ్యంభరాభారధుర్య 

1. మాకొలందినె నిత్యస్మత్ర మచ్చట.- చిన్నయసూరిగారి పాఠము. 
మాకలస్మతంబుభంగినచ్చట--._ఇతర పతులలో. ఏ. దాన మెంత నీవు దాని? 

దెలుప. చి. సూరిగారు. దాన మెంత నేర్పు___ 



74 సింహాసన ద్యా|తింశిక 

జంభారిపరికీ రితాంభోజినీమిత' 

సూణుసమాహియదాణ రాయే 

అక్కిణహృదయ దండొక ,.. కేళ౩క్కేళి 

పతివఃకణీవళ ౩పక్క_డక్క_ 

అంకక్కరిక్క మహాలదసాందన 

లవలవప్పహిత తులఃకధీర 

ఆ.వె. ధీరసంపదస్తు దేవబంధకహిమే 
దఃకసొక్కు. మోరిదర్శనిచయ 

యనుచు నాల్లుభాషలను రాజు దీవించి 

నయన సంజ నాసనమున నుండి. 

. రాజేందయాజక్షరముల పేరిటివాండ 

నాద్యక్షరము మాన నశ్ళవేది 

రెండక్షరముల( బరిత్యజించిన నాట్య . 

కర్ర మూ. డుడిపిన గతవిదుండ 

నాలుగు నుడిగింప( జాలనేర్చరి నైదు 

విడిచిన బుధు(డ నీవిధము గాక 

సర్యాక్షగంబులు( జదివిచూచిన బుద్ధి 

బలముగా (గల యట్టిపౌఢు. డన(గ 

ఆ.వె, నేకివీఅకాయనీతి గాకుండంగ 

నిన్ని విద్యలందు నెన్నంబడ్డ 

సార్గనాము( డై డైనయర్థిగా నెబుగుము 

విబుధపంక జార వికమార్య.. 

రా 

46 

1. యంభోరుణీమి త. 2, ఈ పద్యములోని En శబ్రములు 
తెలియుటలేదు. ఇందు చతుర్విధ (పాకృత భేదములున్నట్టు చెప్పబడినది. 

లి. దేవబంధకహోదు. 



తే, 

Ox 

దితీయాశ్యాసము 

ఆనినగగమ్మజ( జదివించి యల్రనవ్వి 

ధరణిలోనీవు “చతురంగతద్ జ్ఞ" సంజ్ఞం 

అర (గినాడవ యను.డు గూపాలు(బొగడి 

యెలమి( జతురంగ తద్జ్ఞ క వీశ్వురుండు. 

. ఇది తగుందగ దనక కళా 

విదులకు సీసమ్ము ఖమున విద్యల యెజుకం 

టౌద పెట్టుట హనుమంతుని 

యెదుర వెసం గుప్పిగంతు లెగయుటచుమ్మే 

. ఆంబుజమి[తలేజ భవద[గకర!పసృతంణు లై తెన దొ 

నాంబువులందు( బుర్లి భువనాంతము నిండుచు( గీ రిపుండరీ 

కంబు [పతాపసూర్వ్యుండు వికాస మొనర్పంగ నాకసంబు భృం 

గంబుగ లోన! బూని యధికం బగువాసన నొప్పు నెప్పుడుకా. 

అని చెప్పినపద్యములో: 

దనకి ర్రివ్యా ప్రియం" బితాపస్ఫురణం 

బును గని భాండాగారికు( 

గనుసన్నం బిలిచి మెచ్చుగా నాతనికికా. 

. ధనమిప్పించె విలోకన 

మునకుం బలుకునకు హసితమునకు6 గవికి వే 

యును బదివేలును లక్షం 

బును గోటియు( బసి(డిటంకములు చొప్పులుగాళా, 

. ఘను(డు కవి వీడుకొని యొ 

య్యన భాం డా గారి? బిలిచి యర్ధి ననుం జూ 

7§ 

48 

49 

నో 

బ్రో 

ర్ి 

1. గుప్పిగంతులేయుటచుమ్మీ , 2, దనకీర్రియవ్యా పియు, 
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డన బలికించిన నవ్విం 

చిన మెచ్చినను నిట్ట చెప్పక యిమ్మా.! cr ఆలి 

చ. అని సెలవిచ్చినకా ధనగృహస్థితు డౌ తనలెంక యిట్రిచొ 

ప్పున నొ సగంగ యాచకులు భూజనకల్పమహీజ మంచు నిం 

పున బొగడంగ దానగుణభూషణు( డంచు నవంతినాయకుం 

డనుదినముకా యశంబు దిశలం దలర న్మహి యెలె నెంతయుకా. ర్ర్ర్తీ 

క. అదికారణముగ నతనికి 

సదృశం బగుగుణము సీక్షు( జాలదు. భువిలో 

బొదలని పెద్దజెకంబులు 

పొద పెట్టక* మగిడి పొమ్ము భోజనృపాలా. 55 

వ. అనుడు ననంతరంబ. 56 

శా, లగ్నం ఓ కియ విఘ్న మొందిన నిరాలాపంబుగా విస్మయో 

ద్విగ్న స్వాంతనృపాలపౌరహితవందివాత మీక్షింప(గా 

భగ్నోత్సాహమనోరథుం డగుచు భూపాలుండు లజ్ఞాభరా 

భుగ్నాస్యాంబుజు( డౌచు నింటి కరిగెం బుణ్యం బగణ్యబుగకళా. 57 

వ. అంత( గొంతకాలంబున. ఎ ల్ర్ 

- : రెండవబొమ్మ కథ : - 

క, మొల. బులితోలును మెనం 

బలుచని వెలిపూాత యజుత( బాములపేరుం 

దల మిన్నే జును జడలను 

జలివెలు(గుం గలుగు మెటిజంగము( గొలుతుక్షా. _ 59 

1. చిన( బలికించిన మెచ్చించిన నిట్టని నీవు నాకు. _ జెప్పకయిమ్మా. 
లి, పొద వెట్టక- శర, 



ద్వితీయాళ్వాసము 

సీ అనుచు. గడంకతో నాభోజతిలకుండు 

దివాసనంబెక్క( దివిరి మజియు 

ఫలకుసు మాదిశుభదవ్యములు గూర్చి 

సర్వపూజలు. దొంటిజాడ( జేసి 

కవిరాజభూసుర గాయకపాఠక 

నర్తకులును దనకీ రి పొగడ 

బసిండిగిన్నియలు చేపట్టి పుణ్య స్రీలు 

శిరమున మౌ క్రికశెష లిడంగ 

ఆ.వె, ఖడ్గహస్తు( డగుచు. గదలి నృపాసన 

[పాంతభూమి చేరె [గహబలంబు 

గలుగువేళ( బూర్జ ఘటికాంతనాదంబు 

చెవుల సో(కినంత శ్మీఘగతిని. 

క. శింజాయితమంజీర 

వ్యంజితనీలాంపభృంగ మగు పదకంజం 

బంజక యిడ(ా వేళా 

భంజిక! యె యచట సాలభంజిక పలికె౯ా, 

క, ఓహూ భూవర వలవని 

హాహూలివ్మి యేల వ్మికమార్కునిసరిగా 

సాహసమును గంఫీరో 
త్సాహంబును లేక యెక్క. దరమే నీకుజా. 

ఆ.వె. అనుడు నిలిచి భోజు( డాత్మగుణంబులు 

చెప్పం జూచి మొదలితప్పు దలంచి 

61 

). భంజని 2. వలదుసుమాహూలివి, యాహూలివి-చిన్న యసూరి. 



78 

Ta 

సింహాసన ద్యా[తింశిక 

మాని నా(టిబొమ్మ పూనిక నీవును 
దప్పకుండ( జెప్పు తద్దుణములు. 

. అనవుడు నది యిట్టను సీ 

గొనములు గలనృపుల. బేరుకొని చెప్పం జూ 

చిన జగమున నుజ్జయినీ 

మనుజేం దు(డుగాక యితరమనుజు(డు గలే. 

. శుధభలక్షణు(డు వదాన్యుం 

డభయుం డి(క( గలుగ నేర్చునయ్య “నభూతో 

నభవిష్యతి” యనుపలు కా 

(పభువునకు సరిచెప్పుచోట( బలుక (గ వచ్చు కా. 

. థారానాథ యనాథసస్యములకుకా ధారాజధారాధరా 

కారుం డై కరుణామృతంబు గురియంగా( (బాజ్యస్నామాజ్యల 

శ్ష్మీరూఢిం జగ మెల్ల నుల్హసల (గా శ్రీవిక మార్మాఖ్యు డు 

ర్వీరామార మణుండు కి ర్తి బర(౮గోకా నీరుం డుదారుం డనకా. 

మత్తకోకిల. అమ్మహిశుడు నాండునా (టికి నాత్మభూముల నన్యదే 

ee 

శమ్ములందుల వారలం బరిచారకు ల్వినిపింప(గా 

నిమ్ముతోడ నవంతిపట్టణ మెలుచుండ(గ దూరదెే 

శమ్మువార్త లెబుంగ(బోయినచారు లిద్దణు వచ్చినకా. 

. అచ్చటివార్త లెల్ల( దెలియ న్విని వారల నాదరించి మీ 

రిచ్చటి కేగుదెంచునెడ నీనడుమకా గిరులందు( గానలం 
దచ్చెరు వేమి గంటి రని యానతి యిచ్చిన నందులోన న 

య్యిచ్చ యెజింగి యొక్కండు నరేందున కిట్టనియె న్వినీతు(డై. 

చితకూటా[దిపై( జ్మితంబు గను(గొంటి 

నచటి బిల్వదుమపచుర మైన 

గ్రఫ్రి 

64 

66 

67 

68 
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పుణ్య తపోవనంబున రత్నకాంచన 

మయమైన దేవతాలయము గలదు 

లోకై కవంద్య మందాకినీజలధార 

తోరమై ముందట? దొర(గుచుండు 

నానీరు శుద్దున కమృతమై పొలుపారు. 
. క్షే 

జాపికి. గాటుకభంగి. దోంచు 

ఆ వె. దానిపొంత నొకండు మౌనియై జపముతో( 

బాయకుండ వేల్మి సేయుచుండు 

నతని కెన్నియండు లరిగెనో యొలికిన .. *- “ 
we he at 

హోమధూళి హిమనగోన్న తంబు. 69 

మ. అని చోద్యంబుగం జెప్పిన న్విని తదీయాలోకి నోత్సాహియై 

మనుజేం[దుండును దిగనం గదలి రమ్మా చూత మామౌని పో 

వనతీర్థం బని వాని. దోడుకొని భాసుతఢసాహాయ్యు.( డె 
లు దిగ ల. 

చనియెం (గూరమృగ్మపచార తరువిస్తారంబులం దూలుచుకా. 70 

వ. ఇట్టి దుర్గమమార్గ ంబునం జనుదెంచుచు నొక్క_ యెడ. 7 

ఉ. భూరమణుండు గాంచె నతిభూరిపయోధరయూట మాత్మవి 

సార పునః పరూఢపటుశాఖమహా వటజూట మంచితో 

ర్వీరుహసంభృతై కముని వీరకృతోటజవాటము నునా 

సీరమణ్మిపభాపటలచిత్రితకూటము/ే జి|తకూటముకా. 72 

. అందులతీ.౫ లిందాంగ ణాగములతో ( 

జెలిమిసేయుచు మిన్నుగలయ(ణా(కు 

gem 

1. అనీరు పుణ్యుల కమృతంబువలెనుండు __ చిన్నయసూరి. 2. చూత 

మాదివ్యపావన. శి. చిత్రవనాటము, 
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నందుల [మా(కులు నందనవనకల్ప. 
తరువులతో. గూడి పెరుటఏచుండు 

నందుల (కొవ్విరు లన్నదమ్ములమాడి. 

జుక్కలవాసన కిక్క సేయు 

నందుల సెలయేజు లాకాశగంగతో. 

నటనలు సలుపుచు నాడుచుండు 

ఆ.వె. నందుల మెల(గు కరులై రావతము(దాము? 

గదుపుగట్టిమేసి మదము గురియు 

నందు. గలుగు మౌను లాస ప్రమునులతో 

నిత్యసత్యగోష్షి నిలుతు రచట. 

ఉ. అందుల నొక్క_చో జలక మాడుచునుండ (గ దొల్లి మేదినీ 

నందనవ కరవేశినయన సనకాంతులు జాతిరూప్తులై 

యిం దుదయించె నాగ నుతి కెక్కుచు. బెక్కూదినంబు లంబుజేం! 

దిందిర మీనచ[కములు దేలుచునుండు సరోవరంబులకా. 

క. వివిధద్వాదశరాసులు 

దవిలి తిరిగి పాళ్లసంపదలు చేకుఅమి 

న్నవరత్నరాసులకునై 

నవగహంబులుం దదంగణంబుల. బొలయుకా. 

క. వింతలుగా నగికిపొడ 

వింతం తనిచెప్ప నలవి యే వెన్నెల ద 

త్పాంతంబున( గర(గిన శశి 

కాంతంబులు చం|దుకందు గడుగుచునుండుకా. 

78 

74 

76 

1. నుతికెక్కు_దినబులయండు నంబుజేం 
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సి. శిరమున విమలపుష్కర వతి యగుమాల్య 

వతి రత్నమాలికావతి యనంగ 

మృగ పాదఘట్టన మృదులమౌ జేగుజు 

ధూళి శఖరితసిందూర మనంగ. 

'బబలసమీరణోత్సతితంబు లైన పు 

వృంబులు కరశీకరంబు లన(గ 
సర్వతో ముఖసముచ్చాలనవారి' ని 

రృరములు మదజల్నసావ మనగ 

తే. గీ. దన్ను(జేరినమేఘముల్ మన్ననంగ? 

సాలతరువులు బర్హ ధ్వజము లనంగ 

నేచిస్వారా జ్యపట్టగజేందులీలి 

_ నిలిచిపొలుచు నయ్యచలంబు నృపతి యెక్కె_.* 

శా. లంకేళారిపదాంకితంబులు రురాలంకారకూలంక షల్ 

పంకేజాకరసంకులాంతర ములం (బవ్య క్త దివ్యాంగనా 

సంకేతంబులు మీన కేతన ధనుష్షంకార శంకావహా 
రుంకారాళికులంబులుం గల మహాశై లస్థలుల్ చూచుచుకా. 78 

క్, ధారాధర మార్గాగత 

ధారాశం బగుచు ధరణిధరమధ్యకృతాో 

ధారం బె ధరంబరణగిన ౨. 

ధారాతీర్థంబు గనియె ధారాధీశా. "౨ 

వ. కనిన నితని మనఃపసాదంబు దట్టం బై నిలిచె. 80 

1. చ్చాలనలోలి 2, పన్ననంగ ల. ఉజ్జయినిరాజుపట్టగ జేంద లీల-ఈ 
పాఠము యతిచెడినది, 4 యిక్కడ వ. “ఆచట? దెరువుంజూపుచు మావంతు 
కియాహరుండు చూపమున్నుగా నతండు చని” అని యొకదానిలో(గలదు, 
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క్, దుర్మార్గనకైన మహా 

ధర్మసలి నాత్మశుది దలకొను ననగా 
థి ధ 

ధర్మంబుల కాకరమౌ 

నిర్మలునకు( బి త్రశుద్ధి నిలుచుట యరుదే, 81 

భుజంగ|పయాతము. అతం డంత సుస్నాతు( డై రత్న హైమాం 

చతం బై సువర్ణాది చెల్వొంది దేవా 

న్వితం బైన హర్మ్య్యంబు వే సొచ్చి యాదే 

వతం గాంచి పూజించి వచ్చె న్నతుండె. 

ఆ.వె. అచటిహోమశాల కరిగి మౌనంబున.. 

ఘనతపోవిభూతి కలిమిమెజసి'" 

మధుర యుతములై న మారేడు(బండుల 

వెల్మి సెయుచున్న వ్నిపు(ం జూచి, 88 

ఆ.వె. అన్నపుష్పఫలజలాక్నతాదులు చేత 

నున్న వాడును" జపహోమములను 

జేయువా(డు (బణతి సేయ(దగరుగాని. 

మనుజవిభు(డు [మొక్కు_మానిపలికె = 84 
క, ఓవిప్రో త్తమ హవనం 

“వీవెరవున జరుగ వెన్ని యేండులు చనియె 
. న్నావుడు నుబ్బస పుచ్చుచు | .. 

_నావిధిచేతలపు నేమియనంగల దధిపా అ రర 

న్న న శ్ మనా న్ా 

1. దపము కలిమి దోప జపముతోడ. లి, నున్న తనికిని. ల, వేయునతనికి 

నతి చేయ(దగదుగాన. 4. సహనంబీవెరవున , .... .నావుడునుబుస్సగొట్టుచు 

చిన్న యసూరి. 
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. ఇచ్చట నేండ్లు నూటు సనియెకా జగదందికి నాయవస్థకు 

న్మెచ్చదు కూడు మాని రవి మీ(ద( దపింపగ వేల్మి సేసి ము 

చ్చిచ్చున వెచ్చుచుండి తెగ( జిక్కితి నన్న (,గృపానువృ త్రి. దా 

నచ్చటివాని లేపి విహితాసను (డ్రె. నృపు, డాత్మనిష్టతోకా. 89 

. వ్యాలోలకరాళకజి 

హ్యాలం బగు స ప్రజిహ్యువదనంబున భూ 

పాలుండు మధుమి|కిత మగు 

మాలూరఫలంబు వేల్చె మంతముకొల(దిక౯ా, 67 

. అట్టు హోమంబు గావించిన నయ్యుమ నెమ్మనంబున నమ్మిక పొడమి పొడ 

సూపకున్నం గడచూపునం గెంపుగదుర మదిం బదరి దొరకొన్నకర్ణం బుజ్జి 

గించుట యిజ్జగంబున నొజ్జల లజ్జలుడుపుర జ్జులను నుజ్జయినిజె (డు మారే 

డుబండు మాని తన మెడం జూచి, 88 

తే.గీ. పలుకుదేనియ గలతలపండువేల్వ, 

దలంచి తలచిక్కూ చెక్కు మీ(దటికి జెరివి 

యెడమ కేల(దెమల్చు చునడిద మె త్రి 

మెటు(గుమిడు(గుు లెగయగా మెడకు.బూనె. . 09 

వ. ఇట్టు పూని యుంకించిన, 90 

, ఓపహూ నృప నీధర్మో 

తృ్భాహములకు మెచ్చితిని నిజం విది యిక నీ 

సాహసము విడువు మనిత 

ద్భాహాఖడ్ల్డంబు వది( బర మెళ్వరియుకా. .. 91 

* పటి నిలుచుండి నృప నీ 
ము 

కెట్టిపొతం బైన వేండు మిచ్చెద నని చే 
1. చక్క మీ(దటికి, 
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పటిన | మొక్కి మహివరు 
ట్ 

డిటనియెం దల్లి మెచ్చి తెటులు నన్నుకా. 
ల య యలు 

మ. ఇత(డు న్మానము సంద్యయున్ జపము ని కేకాలముం జేయగా 

శతవర్గంబులు పోయె నీద్విజుని మెచ్చం జెలదో మెచ్చుసం 
షె నో 

గతి గాదో గుణ మానతి మ్మనిన నోక్మాపాల యీదు సర 

వతము లలియు( జంచలంబు మతి భావం బల్ప మెప్పట్టున౯. 

ఆ. వె. మేరు శై లధీర మేరులంఘితమున 

నాగు సీ వతంబు నగణితంబు" 

చంచ లాత్మకృతము సంకల్సర హితంబు 

నైన జపము లెల్ర హాని( బొందు. 

క, దేవర భువి, గాష్టంబున 

[గావంబున( గాంచనమున( గలుగ (డు శుచియౌ 

థభావమున' గలుగనేర్చును 

భావజ్ఞా! భావశద్ధి పరమార్థ మనకా.” 

క. డెందంబున సందెహము 

నొందక (పహ్హాదుతండి నొడంబటీచెడుచో 

నిందు6 గల డనిన(6 గంబము 

నం దుదయింపండె విష్ణు డసురులు బెదరక. 

క్, దేవద్విజమంతౌషధ 

దె వజ్తాచార్య తీర్గధర్మముల యెడకా 
క దః థి £ 

భావన యేవిధమున నౌ 

నా వెరవున నచటి సిద్ధి యగునిద్ధగతికా, 3 

రిల 

98 

94 

౪6 

97 

1. మేరుసమానమౌ ఘనతపంబులౌనగణితమైన. 2. పరతత్వ మనజా, 

8. నీదు|క్రియకా. 
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ఆ.వె. భావ మస్థిరంబు గావున వీసిివ 

తంబులెల నిష్పలంబు లయ్యు 
(ఇక 

సీవు నిష్ట నిట్టు గావించితివి గాన 

గడియలోన మెచ్చు గలిగె నీకు. 98 

క. ధన్యు(డ వనవుడు విని స 

త్కు_-న్యాదానమును దేవతావరమును రా 

జన్యవరాజ్ఞయం దిరుగుట 
 యన్యాయము గాన. దిరుగ కంబిక వినుమా. 99 

ఉ. ఇష్టములెల్డ నాకు దగ నిచ్చెద నంటివి సర్యముకా వత 

(భష్టుండు నాక వీనికి. గృపామతి నిమ్మని మొక్కినంత సం 

తుష్టి వహించి దేవత చతుశ్శతవత్సరభోగ్యమైన యు. 
త్కష్షమహీపతిత్వమును దివ్యపదంబును నిచ్చె వానికికా. 100 

క వానికి ని ట్రిచ్చి ధరి . 
య | 

[తీనాయకుం బరిణమించి దేవియ నంత 

ర్ధానమ్మునొందె విప్రుండు 

నానృపు వజ(గంది పొగడి యరిగా నిజేచ్చకా. 101 

దా తత్సేవాఫలదర్శనంబున మహా పస్థాన విశాంతిగా! 
| థి 

నుత్సాహంబును సాహసంబును [బతాపోదారభావంబు నః 

త్యుత్సేకంబును భూషణాకృతులతో నొప్పార(గా భూపతీ 

వాత్సుల్యంబున వచ్చె వికమయశోవరిమ్లు( డుబేనికిఇ 102 
అరిం జి 

వ. కావున నీ కిట్టి గుణంబులు సమకూరకునికి నెక్కంజనదు పొమ్మనిన విని 

భోజుండును మనంబున నతనిం గొనియాడుచు నుద్విగ్నితాలగ్నుండై 

1. దదధ్వ[శాంతిగా జి త్తమందుత్సా. 2, గర్వోత్సేకంబున. లి. విఘ్న 

తాలంఘమితకాల జ్జుండై . 



86 సింహసన ద్యా|తింశిక 

సిగుపడుచు( బూర్వద్వారగ మన ౨బు మాని యపర ద్వారగమనోత్సుకుం 

డగుచు నాటి కద్దివ్యా సనం బెక్కరాకుండుట తెల్టంబుగా మొగంబు 

తెల్బంబడ ( దిరిగి చని మణి యొక్కనాడు. 109 

-: మూ(డవబొమ్మ కథ ;- 

. ఉలోలదుగసాగర 
నో 0 

కల్పోలకరాగమందకంపిత ఫణభ్ళ 

ద్వల్హభమణిమయడో లా 

వెలనసుఖలోలు. డైన వేల్పుం దల(తుకా. 104 

. అని నియమంబున హితళా 

కునిక స్వర శా స్త్ర వేద కోవిదయుతు( డె 

యను వగుదినమున సింహో 

హాసన మెక్క-_(దలటి భోజజనపతి చేరెకా. 105 

. చేరిన నచ్చటిపు తిక 
యారాజుం బలికె వాసవాసన మెక్కం 

గోరుట జగ మెబుగ మహో 

దారి.ద్యుండు కతువుసే బయ( దల(చుటచుమ్మి. 106 

. ఆర్యుల గూర్చి నేడు శుభమె మైన ముహూ ర్రము చూచి వట్టిగొం 

ఖఫిర్యము దోపణా6 దగని పెద్దణికం బిదియేల సన్నపుం 

గార్యమె వకమార్కనృపుగద్ధియయెక్కు-ట వాని(టోల నౌ 

దారము సీక్షు( గల్లిన( బదం బీడు మోజగ భి రోజభూవరా. 107 

. ఆనుడు విస్మయమానమానసుండె మానవేం[దుం డాసింహాసన 

యానంబు మాని యనుమానించి మీనరపతివితరణంబు లేతెజం 

గెజీంగింపు మనిన నది యిట్టనియె. . 108 
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ద్వితీయా కాంసము 

పీ. బలమున నిజమున; బాణర క్షణమున 

ఖీము వీమా[గజు ఖీమగురుని (6 

జెలువున సంకల్పసిద్ధి( దేజంబున( 

బద్మారి. బద్మజు( బద్మమి తు 

శివభ క్రిం గీ ర్తి విశిష్టదానంబున 

వాణు బాణారాతి బాణజనకు 

నై శ్వర్యమున రతి నఖిలోత్సవస్ఫూ ర్తి? 
గామసంహరు(గాము(గామసఘఖుని 

ఆ.వె. నష్టభోగముల రణాటోపమున బుద్ధి 

నిందు నిం|ద తనయు నింందమం|తి( 

(గేణిసేయు ననుచు జాణలువొగడంగ 

నవని యేలె వికమార్క-విభుండు. 

క, సాహసము జయము బల ము 

తాహంబు( బర్మాకమంబు ధైర్యము గలని 

ర్మోహకుని దొరయునెడ సం 

దేహించుచునుండు నాదిదేవుం డై నకా. 

క, నరుడు మగతనము నేర్పునం 

బర౪గించెడుచోట( దోడుపడుదురు సురలుకా 

ధరగాళికునకు. దోడ్పడ 

గరుడ(డు జక్రంబు హరియు. గలిగినభంగికా, 

_; గౌళికుని కథ == 

క, అనవుడు భోజు(డు గౌళికు 

డనువానికి నచట విష్ణుం డాయుధమును వా 

87 

{1౧ 

111 

1. నభిలలోకస్పూ రి. | 
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హనమును దోడ్పుడియెను నే 

వినవలతుంజెప్పు మనిన వెస నిట్టనియెలా. 

టె, తుంగ సౌధశృంగసంగతాంబర మౌచు( 

బూర భూమి నొక్కపురవరంబు 

భజన కెక్కి-మున్ను నిజమెన పేరిట 

వెలసె( భువి (బతాపవిషయ మనగ. 

ం అట్టిపురంబు న, 

. సేనానికి నన యన. బర 

సేనాభంజకు(డు గలిగె కీతిపతి విష్వ 

క్సేనారాధకుండు బృహ 

తేనాఖ్యుండు బల్మి నీమసేను(ఃడు వోలెకా, 

. ఆనరెందునకు నానందిని యనుసుందదియందు 

నొక్కనందన యుదయించె. 

. ఆరాజతనూభవ క 

న్యారత్నము మరుని మోహనాస్త్రమ్ముకియ నా 

కారంబున నొప్పుచు ధర 

లో రూఢికినెక్కు నది సులోచన యన(గకా. 

. భూవలయంబున నుపమా 

జీవన మగు వస్తు వేర్చి చెప్పెద మనంగా 

నావెల(ది యవయవములకు 

నేవింయ సరిగాక యునికి నేమనవచ్చుకా, 

మృదుపల్పంబులు ముదురక యుండిన 

బద సరోజములసంపదల( బోలు. 

112 

118 

114 

115 

నయనానందంబుగా 

117 

118 



12) ద్వితీయాశ్వాసము 

గరికరంబుల మేన( గర్కశ భావంబు 

లేకయుండిన నూరులీల6 బోలు. 

జ[కవాకంబులు సడిసన్న రేయెల్డ( 

బాయకుండిన' జనుదోయి( బోలు? 

జుక్క_లటే (డు దా |సుక్కక పౌంగక 

కందకుండిన ముఖకళల+ బోలు. 

ఆ.వె. జంచరీకచయము సంచలింపక కూడి 

నిలిచెనేని కురుల చెలువుదాల్చు. 

బువ్వుందింగె మొదలిమవ్వంబు దప్పక 

ననిచెనేని మేనియనువుంబడయు. 

మ. తనలావణ్య మగణ్యదర్పమయ మై తారుణ్యపూర్ణంబుగా 

ననవద్యద్యుతితోడ నానృపతికన్యారత్న మేరాజనం 

చనుల న్మెచ్చక మీది మేడకడ గంధర్వాంగనావి|భమం 

బున నుండెక౯ా మృదువస్ర్రగంధ సుమనోభూషాదిభోగంబులన్. 

. తరుణి యీ[కియ మెడ. దరలకుండుయును 

దెలిసి గౌళికు( డనుధీర విటుండు 

చాయలయుక్కున జ|క్రంబు గావించి 

కాష్టయంత్రంబున గరుడి( జేసి 

తావిమ్ల (డై మన్మథ ప్రథనమునకు 

మెజపుగా( గస్తూరి మిగుల నలంది 

పసపువన్నియ పట్టువసనంబు గావించి. 
తిరునామ మొప్పంా. దీర్చి కడంక. 

తే.గీ. నెక్కి కీలున వాహన మెగయంటజేసి 

పవనపథమున( జనుదెంచి బాల |మోల 

89 

119 

120 
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నిలిచి నేనిదె కృషు(డ నిన్ను. గూర్చి 
న క్ 1౨9] వచ్చితిని నన్ను వరియింపు లచ్చికరణి. 

చ. అనవుడు బాల విస్మయము వర్షము లజ్జయు నగ్గలింప నా 

తనీ నట నుంచి యేగి తనతండికి నట్టితెజం గఅుంగం జో 

ప్పిన నత(డు [నయంబున నభీష్టము నే డొనగూడ (టోలు నే 

ని చనుదెంచి యచ్చట గవాక్షముఖంబున( జూచి యుబ్బుచుకా. 122 

రక్, చల్రనికొండకు గిరిజా 

వలభు( డలు. డగునటివడువున! దలి 
రు ళా యు C9 

నల్చనిదెవర సీచే 

నల్బు( డన(గం గలిగె నే. గృతార్జుండనై తిక. 128 

క. అమ్మాతడయక కై కొను 

పొమ్మా యని యనుప నేగి పొల(తుక యచటకా 

నెమ్మి దళుకొత్త(గా. దన 

నెమ్మన మలరంగ నాతని న్వరియించెక. 124 

ఉ. గొళికుం డయ్యెడ న్మది వికాసము హాసము( గూడియాడ (గా 

దాలిక నంతనంత మృదుభాషణభూషణ తోషణంబులం 

గేలికి( జేర్చి లజ్జ కడకీ లెడలించుచు బుజ్జగించి పాం 

_ చాలుని పోలిక నురతసౌఖ్యము తీపులు చూపె నేర్పునకా. 125. 

ఉ. ఆజ్జలజాక్షియకా హృదయమందునంబుట్టినవానిపోరుచే 
బుజ్జవ మియ్యకోలు గొనుపొందున( గూడిన నింపుగై కొనుకా 

సజ్బకుం దాన చేరు రతిచెష్ట లెటుంగ(గడంగు చెయ్యులకా 

లజయొకింత చెడ్సడ( జెలంగు( బెనంగు ననంగకేలిమై, 126. 

క, ఇటు నానా(టికి నొయ్యన( 

గుటిలాలక యులుకు దీర్చుకొనుచుం దనకౌ( 
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నిట నాదట( జెలగంగ న 

విటుడు నృమరతుల గార వించుచు( దివుటకా. 127 

నా ఆంగుష్ట మడుగు గుల్ఫాంతంబు( జిజుదొడ 

జఘనంబు నాభి వక్షంబు( గుచము 

భుజమూలములు గళంబునుజెక్కు మోవియు 

నయనముల్ను దురుముందలయునన గ 

గలుగుచోటుల. జం[దకళ లంబెంపున జేక్కు 

నారోహణావరోహణము లెజీ.గి 

వీజమం[తాక్షతవ్యాజదృ గ్బాణముల్ 1 

హృద యాదిమర్మంబు లెక్క_ంజేయు 

తే.గీ. సుఖముఖాంకనఖర చుంబనభూష ణ 

[(గహణతాడనముల( గదల(బొడిచి 

చిత్తశయనుదెలిపి యుత్రానశాయిత 

ముఖ్యసురతతం[తముల( గలంచె, 128 

క్, మనసిజమర్మజ్ఞునితో 

మనమలర (గ? బెనంగి కరంగె మానినీ రతిసం 

జనితసుఖంబున నెలపొడు 

పున గర౪గెడు చందకాంతపు తిక బోలె౯. -. కలి 

శా, అజొడం గుచచ[కవాకరుచి పెంపారం దదీయాననాం 
భోజాత ప్రభ లుల్లసిల్ణంగ సముత్ఫుల్ణాక్షిః మీనద్యుతుల్ = 
రాజిల్రంగ సులోచనాసరసిలో రాయంచభంగిం గళా 

(భాజిష్టుం డగు గోళికుండు పారిరూపం బొంది [కీడించుచుకా. 180 

1. హృదృషల హృదయాదిమర్శవాహికుల(జొనిపి. 9. పెంపారంగ 
శుంభన్ముథాం భోజంచు ల్విక సింపుచుంజెల (గ నుత్ఫుల్దాక్ష. | 
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డ్. ఇమ్ముల( గొన్నియేండ్లు సుఖియింపగ( దక్కి_నరాజులేల్ల( జో 

ద్యమ్ముగ నిట్టివార్త విని యచ్యుతు, డీతని యల్ల్డు( డయ్యు! గ 

ర్యమ్ములు మాని ఏని. గొలువం దగునంచు భయమ్ముతోC దురం 

గమ్ముల( గుంజరమ్ములను గన్యల( గప్పము లిచ్చి పంస(గాకా 181 

క. చేకొనుచు బృహత్సేనుడు . 
చేకొలందుల లోంగు బెజి(౧ి తీతిపాలకులం 

జీకాకుపజిచి భూములు 

చేకొన(గా నల(గి తల(గి సిగున నొకచోకా2, . 182 

వ ఆందటుం గూడుకొని వివారించుచుం దమలోన. 188 

క, సమముగ దేశము లేలుచు 

నమరిన మగకూడు గుడిచి యధమాధమభా 

వముతో( బెక్కం డొక్కని . | 

సమరమునకు( బోకయునికి చచ్చుట గాదే... 184 

క. గణుతింప మానభంగ 

(వణ మాజన్మంబు నెడ్డ (వయ్యలు సేయుకా 

రణమరణము శూరులకును. 

కషణదుః$ఖము మీ(ద నధిక సౌఖ్య మొనర్చుకా. 185 

ఆ.వె. మానహాని యైన మనతోవకంచెనుో 
(బాణహిన మై మైన పదము లేదు 

వీనిశేత బాధ వెచ్చుటకం చెను 

జక క ధరునిచేత( జచ్చు( టి టొప్పు . 186 

1. డీతని కల్పుడంచుగర్య- బె, కెకొనును.. .కత్రవాలురతి, కాకువడ 

నడిచి భూములు, చేకొన(దల(చుడు- నడచి. తీ, జొరకయనికి ఓ. అవనిమాన 

హానియగు[తో వ 
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క రావణకంసొడికర 

&ోవీరుల( జంపి తన్ను, గూడ (గనిచ్చెం 

గావున సమములు నల్లని 

దేవర కోపములు నట్టిదేవర వరముల్, 187 

మున్నీ టిపాపయు మున్నీ టితేపషయు 

నిలాలు నిలునె యెసశగువాని( 
య స బా 

pm 

బాములపగవా(డు( బాములవగవా(డు( 

దేరును బాన్సునై తేరువాని, 
గలువలచుట్టంబు గలువల వెట్టంబు( 

దనరెండుకన్నులై తనరువాని( 

బూవింటివాడును బూవింటివాండును | 

గారాపు బట్టులె' గలుగువాని 

ఆ. వె. జోడులేనికంటిజోగికి జోడుగా 

నున్నవాని( బెక్కు మన్న వాని 

దల్లి దండ్రియెన నల్టనివేల్పును 

గంటి చెడన్ము_ క్రిపంట గాదె. 188 

ద్భృత్తు లగుచు( దెగి (పతాపవిషయము పె దం 

డె త్తి చనుదెంచినం గని . 
_యత్రజిందా వెడలె నాబ్బృహత్సేనుండుకా. 189 

"చ, వెడలి నిజా పసెన్యపరివేష్షితు(డై చని గర్వపాటవం 
జాగా ల్ల 

బడర.గ6 బోరిపోరి బల మంతయు( జచ్చిన( జిచ్చులోపలం 

1. గారాపు సుతులుగా గట్టియె పట్టియై కలుగువా(డు..చిన్న యసూరి 
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బడి వడి. దూలివచ్చు శలభంబుతెజంగున నోహటించి లో 

పడక పురంబు సొచ్చి సుతపాలికి నాపద చెప్పి పుచ్చినకా. 140 

మ. ఆది యాత్మ(పియు( జేరి, దేవ ! మును (పహ్హాదుం గృపం గాచి యు 

న్మదు, డౌ దైత్యుని( దుంచి తీవు మొసలి న్మ ర్లించి యాయేను నె 

మ్మది రక్షించితి నేండు ని నొలువగా మాతండి కిట్టీ మహా 

పద వచ్చెకా రిపుసంఘముం దునిమి సీభక్తు న్ఫువి న్నిల్సవే. 141 

క, వేండుకొనిన వా(డును 

మనమున నిటు దల(చె! దొల్లిమగ తనమున( బూ 

నినపూనిక విడిచిన నింక 

వినువారలు( జూచువారు వికవిక నగరే. 142 

తే.గీ, నా(టిసాహసమున నిట్టిబోటిగ లిగె 

నేంటితెంపున కొక వేల్పు నిల్వంబడండె 

యనుచు జక్రంబుగె కొనియం తగరుడి 

నెక్కిసూ తంబుగదలించియె గసివచ్చె. 148 

వ అట్టి వేళ నయ్యాదినిషుండు. 144 
రు ఫ్ 

ఉ. గౌళికు( డిల్లెనేనియు జగంబు జనార్హ ను ( డీల్లె నంచు న 

న్నాలము సెయుచుండు' దన యల్లు (డ నే నని నమ్మయున్న భూ 

పాలు(డు చిక్కు భక్తి. దమపాణము. లొప్పనసేయ నున్న మ 

న్నీలతలంపులుం బొలియు నే నటు పోవకయుండ. బాడియే. 145 

క. అని చక్రము చేవెలుంగంగ 
వినతాసుతునెక్కి. వచ్చి విభు. డోప్ప సువ 

ర్ర్షనగంబుమీద సోదా 

మినితో. జెబువొందు నీలమేఘము పోలెకా. 146 
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మ, తనదివ్య[పభ లీకియ। న్వెలుగయగా( దార్జ్యుండు పతా[గచా 

లనవాతాహతితోన మేఘములు డొల్ల న్మీన్ను ముట్టంగ నే 

పున దీపించుట లీల గోపమును రూపుం జూపి చ[కాహతి 

న్వనజా ముండు నృపాలపం క్తి నని పెకా వై కుంఠసం ఫొ ప్రికి౯. 147 

వు ఇట్లు చేసి తదనంతరంబ తజ్జయంబువిదితంబు సేయం బూని. 148 

ఉ. ధన్యజనానుకూలు( డగు దానవసంహరు( డొ_అ్రె నబ్ద్బమూ 

ర్రన్యము భ క్రసద తివదాన్యము నిర్జితగర్జిత్యోగప 

ర్రన్యము ఛిన్నభిన్నపర సైన్యము దిక్క-_రికర్ణకీర్ణకా 

రిన్యము గౌళికావనదృధఢీకృతజన్యము( బాంచజన్యముకా. 1H 

క. ఇటు వానిపేరుగా ను 

త్కట మగు జయ మిచ్చి చకధరు( డేగిన ను 

ద్భటవృ తి గొళికు(డు న 

చ్చట చని రణమండలమున( జచ్చిననృపులకా. 180 

చ. కను(గొని మామ. బిల్చి నను గంటివె వచ్చిన యీనృపాలురం 

దునిమితి వీరిసంపదలు దొద్దులుగా( గొనిరమ్ము నీపురం 
బున కని చెప్పి తొంటిగతి( బోయి సులోచన. గూడి దాని కిం 

పొనర విహారము లృలుపుచుండె ననేకదినమ్ము లిమ్ములకా. 151 

క, కావున దెం పెణజిగి యస. 

ద్భావున కచ్యుతు(డు తోడుపడియె ననంగా 

నావి|క్రమారుు-నకు నతి 

పావనునకు సురలు తోడుపడు టచ్చెరువే. 152 

డ్ ఊల్పసితక్షమాభర ణు( డుజ్జయినీపతి( బోలవచ్చునే * 

యెల్లముఖంబుల నిష మనేకవిధంబుల నొల్కు- చుండగా 

1. దనుజారాతియునీ క్రియా. 2. నెన్న(బోలునే. 
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"ది గ్ అద్య 3 
త్ర లక తద్భుజా గమునీ నుర్వి సుఖస్థితి నుండు నె నెప్పుడుకా. 15 

వ, అట్టి యాతనితలంపు సంపదలందు నయవినయాదిగుణంబులం బొదలు. 

క, ఓలం బగుసంపద నయ 

నీలంబున (గాక దుష్టచెష్టల( గలదే 

యాలరిమొదవులకును దల . 

కోల యిడక చేరి పిదుకుకొనం! దర మగునే. 155 

క. ఎక్క_డనుండియొ కూడును . 

నిక్కము లెతోయ నొక్కనిముసంబున దా 

మెక్కడికొ విరిసిపోవును. 

డక్కవు సంపదలు మేఘడంబరము కియకా. 156 

Ux = కలిమికిని దగినకొల.దిని 

నెలగల వెలి విడువకున్న - సిలు పె క్కడి దొ దొ 

కలయంగ నిండిన చెలువున 

కలు(గించుక విడువకున్న నాయగనిభంగిలా. 157 

am . అని యిట్టితల(పున నశ్వమేధము సేయం 

బూని భూసురబంధుభూమిపతుల 

రప్పించి శుభముహూ ర్రమున దీకావి 

గెకొని చేయుచో నాకవిభు(డు 

గరుడగంధర్యయక్ష[వాతములతోడ 

నరుదెంచి తోడ్పడి యాదరింప 

పయన పున 

1. నిలిచిపిండుకొన. వీ, వలసినకొల దిని నెలగల వెలి. వెడలకన్న. నెలగ వ 

ధనము (నెలగలు). డ్ 



18) ద్వితీయాశ్వాసము. 

జ్ 

సురల నందజుం జూచి ధరణీశు. డందులో ల 

రత్నాకరుం డటు రామి యెటీ(గి 

ఆ వ. యతని(దోడితేరహి తుబురోనాతునం పె( 

[బియముగూర్చిమై తినయముమెజియ 

వి ప్రవర్యు డంత శ పయానంబున( 

దెరువునడిచి కొన్నిదివసములకు. 

9 

మహాస్రగ్గర. కనియెలా దుర్వారదర్వీకరమకరరుషగాహరశావినిద్రుళ౯ా 

ఘనివీచీసద్భుజా [భంకషగుణసమతి (కాంతకాలాంతరు [దుః 

జనకాధీశాత్మజా ధీశ్వుర ధనురతివిసారితావ ర్తభ దుకా 

97 

158 

స్యనదంభోదాతిరౌదు న్వరతటవిహితోచ్చా్యాసము[దుకా సము[దుకా. 159 

PA . అనిమిషరక్షణాయ తబీవనముల 

గుహబృహస్పతుల సన్మహిమ దాల్చి 

యధికనాగం[దసమారూఢమహిమల 

హరిశచినాథుల ననుకరించి 

రాశీభవన్మకర|పాభవంబుల 

సౌరికుబేరుల సొటి నొప్పి 

కమలావృతాయతాకార వై భ వముల 

(బహ్మవిష్టులతోడిపాటి మించి 

ఆ.వె. సంతత|ప వాళకాంతి వసంతక 

బాలసూర్యుల సరి లీల( గాలి 

భూమి సర్వదేవతామయుం డన. జెల్లి, 

యలమి నేజులెల్తనేలు వాని. 

స్రీ మిన్నంట( బొంగియు మెర దప్పక పెక్కు 

భంగము ల్లలిగియు( బాజణులేక 

160 
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సుశ్రిన్ని గలిగిన సుజ్జునసుక,క 

యనుకయ్యు( బరులకు ననువుగొక 

సరివారిలోపల నురువులు [గమ్మ(గా 

నేలపె. బొరలియు జలుగాక 

తనలోన బడబాగ్ని దరికొని మండియు 

వడగాలి మీల'పె సుడియనీకి 

ఆ.వ.బయలుపడియును దనలో(తుబయలుపడక 

డిగులుపజిచియు నొండెడదిగులుపడక 

యిసుముకంటెను గుణమణులెసకమెస(గ 

నసమరసమయమైన వెక్కసమువాని. 16] 

స 

PA . మజీయు గంగాతరంగిజీసంగతం పారజటాజూటంబునుం టోలె 

వ 

బె 

ంభాలంక్సతం బై విష్ణభుజంబునుం బోలె (జసముజ్వ్యలం బై పురంద 

రుకరంబునుం బోలె ముకామయం బై ము కిపథధంబునుంబోలె సీలసమ|గం 

బై సుుగివపైన్యంబునుంబోలె విజృంభితపద్మరాగంబై శరత్సమయంబు నుం 

రాగంబై్లై శిశిరంబునుంబోలె(ం బసరత్తుషారంబై. 
హేమంతంబునుంబోలె( బటువ్మిదుమచ్భాయంబైై వసంతంబునుం జోలె 

నుద్దండరాజీవంబె గీష్మంబునుం బోలె నాఖిలకూలంకషంబై వర్షాగ మం 

బునుంబోలె మీనమిథునకిర్య-ట మకరాదిసంచారంబై [|గహమండలంబు 

నుం బోలె బరభీతసపకభూభృత్కులాశ్రితంబై మహాదుర్గంబునుం 
బోలె నొప్పు నప్పూరంబుగలవాని. 162 

nd 

క. ఆనీరధి నెల వింతన. 

గానేరము తేలగిలు మకరములమీ (ద ళా 

మైనాకాదులు జెక్క_ల 

తో నిలుచుం గరులమీ(ది దోమలకర బి౯. 168 
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ఆట్టిజల ది( జేరి యవనీసురుండు పలు 

మాబు. బిలిచి పిలిచి మది. గలంగి 

యు త్రరంబులేని యుదకంబు నచటికి( 

విలువ వచ్చి నేను బేలన్షైతి. 164 

. సరసత్వము ఎ సన్మానము! 
శ్రే 

బటొరయనిచో [బియము నెజప(6 బూనుట ధరలో. 

దెరువాటుకాం[ డకడ ము 

ష్కరు6డె 1 తవకలిమి చూపంగడ(గుట చుమ్మీ. 165 

. అని చింతించి పురోహితుండు నిజరాజాజ్ఞావిధి న్వారిధి 

నిను నే( బిల్చితి రమ్ము నిల్వనిడికో నీబుద్ధి యంచుకా ఘన 

ధ్వనిగా, జెప్పి చనంగ నర్దవుండు దివ్యంబె న రూపంబునం 

దనర త్నంబులు నాల్గుగొంచు, జని పొంత న్నిల్చి యవి పుతో౯. 166 

సీ కింత వేగిరపడనేల నే నిదె వచ్చుచున్న వా(డ మీరాజునకు మాకునుం 

బరమసఖ్యం బగు నే మెబుంగుదుము గావున మమ్ము బలువం బంపె 

మే మచ్చటికి వచ్చినవారమ యని (పయో క్రి నిట్టనుము. 167 

కడపట నుండియు నేమ 

క్కాడనుండుదు మనుచు. జెలిమిగతి. దప్పకుమీ 

యెడ దవ్వన వలవదు సం 

గడ మనలా దలంపులోనం గలుగుట చుమ్మీ. 168 

= నెమిలి గిరి నంబుదము గగ 

నము పె రవి లకయోజనంబుల( గొంనం 

గమలము లక్షద్వయమున 

హిమకరు(డిలందొగలునుండు నెక్కవె చెలుముల్. 169 

1. నొక్కరు(డై. 
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వ. అని విన్నవించి యీకోభనమునకుం గట్నంబుగా నిద్దివ్యర త్న మ్ములిమ్ము, 

కోరిన నివి సెన్యసంపాదకంబును, బహుధన్నవదంబును, మృదుచి|త 

వర్ణవస్తాభరణదాయకంబును, బక్యాన్న పతిపాదకంబును నౌ నని చెప్పి 

వీడుకొలిపిన నతం డతనివచ్చినపని స సఫలం బగుటకు హర్తించి, 1/0 

ax - సుముఖుం డై చనుదెందుచు( 

దమమాళవభూమి సొచ్చి ధర ణీళరు యా 

గము సంపూర్తియు( దాన 

కమమును విని యచట. దనదురాకకు వగచెళా. గ. 

ళల . పొసశిన పప్పు మండెయగలు( బుక్కి.టిబంటిగ మెక్కి. మంచి వె 

౫”_సపు. బడా రము ల్నమలి గయ్డన( (దేవ + గల్లు భూరి దా ౮ 

నసమయ మన మాడ ధరణం బటు వచ్చు, విశిష్టపూజతో ( 

సనగు పచ్చడంబు నొకపశ్రియరంబును గల్లు దప్పితి౯.. 1789 
స 

0a . చేరెడు నూకలు. బిడీకె(డు . 

కూరయు(గొని యొకు పూ(టకూటికి దొరయె 

యూరికి. బంచిన(౬ బోంబడు 

పౌరోహిత్య ంబు బుద్ధి బంటజికముగా. 178 

క. అప్పటి కమికండుకూటికి 

నా ప్పెడిదియు౫ బోషణంబు, హోమము దొరకై 

యొప్పించి వల్వుం గాగతో 

ద ప్పెడు తత్త్యము పురోహితత్వము జగతికా, 114 

ఆ.వె. అనుచు బహువిధముల( దనపని నిందించి a 
కొనుచు నాత్మనగరమునకు వచ్చి ; 

1. పశెరముం గలదప్పు దప్పితికా - చిన్నయసూరి. 2, నుప్పిణియను 
రీ. యొప్పించు కొచునులువగతి? 
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మనుజవిభుని( గాంచి వనరాశి చెప్పిన 

వినయభాషణంబు లెనయజెప్పి, 175 

క, నాలుగురత్నాకరముల 

మూలదవ్యములవీజములొ' యన(చగు నా 

నాలుగురత్నంబులు నా 

నాలుగుమహిమలును జెప్పి నరపతి కిచ్చెకా. 17 

వ. ఇచ్చిన నమూల్యంబు లగువానింజూచి యిందొకటినీ వేజుకొమ్మ నిన 

నతండు నాయింట నాలిం గొడుకుం గోడలిని విచారించి వచ్చి పుచ్చు 

కొనియెద నని సం[భమంబునం జని మువ్వురం బిలిచి యారత్నంబు 

లిట్టిట్టి సంపద లిచ్చు ఏనిలో నేది పుచ్చుకొంద మని తలపోయుచున్న 
పుడు. 17 

సీ. సైన్యంబు గలిగిన జగమెల్టం జేపడు? 
గొను డిది యౌ నని కొడుకు వలికే 

ధర “ధనమూల మిదం జగి తనుమాట 

తగు నిది గొన నని తండి పలికె 
నిషాన్న ములు మది? దుష్టిగా. గుడుతుము 

మే లిది గొను మని యాలు చెప్పె 
భూషణాంబరముల భోగంబు లిది గొంట 

వెర వని కోడలు విన్నవించె 

ఆ.వె. నిట్టు వేలు వేయి నిచ్చలం దమలోన 

జగడ మెన నత(డు మగిడి వచ్చి 

యింటివారిక లహ మెటీ(గించి వీనిలో 

నీవ యొకటి యిమ్ము దేవ యనుడు. 178 
1. మూలధనములయినవి నిజముల. == - 
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క. ఈనలువుర!' కిం దొక్కాటి 

యీనేల తలంపుకొల.ది నిట మీజగడం 

బే నుడిపెద నని యొడయం 

డానాలుగుమానికములు నాతని కిచ్చె౯ . 179 

క. ఈజాడ యోగి నీక 

నీజన్మమునందు( గలుగ ది(కం గలుగ దింక6 బొమ్మనిన౯ 

భోజుండు న|మవదనాం 

భోజుం డె తాను నంతిపురమున కరిగెకా. 180 [ 

శా, [పహాదసిరభ క్రిభాగ్య విభవ పత్యక్షరూ రూపు,న్న భోం 
రా థి య 

తహ్హాదిన్యుద యాదిమూలచరణుకా, దై త్యాంతకు, న్హిపవే 

వె హ్లాదాకృతికృత్య వంచిత బలిం, జక్తుః శవ సల్పు, న 

ల్పహాము[ద మనోనురాగవిహర'లక్షీ కవక్షఃసలుకా. 181 
ఈలా టు న థి 

శా. ఇం(దాదిస్తుతయో గ్యవై భవుని బర్తీ భూతేభూతావళీ 

సొం|దానందకర|పసంగనిజలాస్య (పస్ఫుటికారు, ని 

_సం|దానేకముసీం|ద వంద్య చరణద్వంద్వు౯ ముకుంద (పియుం 

జం[దాలంకరణాంకు నదితనయాసంస కచితాంబుజు౯ా. 1౬2 

మాలిని. ఉదగశయనశాయీ యోగ్యవిద్యానపాయీ 

గరుడవిహితయానా కఇ్మాధరోర్విశ యనా 

ధరణిభరణద జా దండితోద్దండర క్షా 

మురహరహరరూపాొ ముఖ సగ సొఖ్య స్యరూపా. 188 
బలీ 

1. ఈనలకువ. 2. క. వనే తలంపుకొల(దిని, మీనలువుర (లోని) 

జగడ మెడ పెదననియుం, దానాలుగుమానికములు(, బూనికతో నతనికిచ్చి 

పుచ్చెం బెలుచకా. “ఈనలకువి యనియే చిన్నయసూరియును, లి, బహీ 

భూత, 
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గద్యము. ఇది రాయగజగంధవారణ వై రిమండలిక భేకఫణీం[ద వీరఘోట్ల 

విభాళాది బిరుద పకటచారి[త కళింగదెళ నిర్భూమధామ త్యాగనాగార్జున 

కర్ణాట దవిళాం ధమహా రాష్ట్ర) భూపాలరూపనూ స్రరసుందరచరణారవింద 

సనద పోలిపురవరాథి శ్వర వెలనా౭టిపవృథ్విశ్వర రాజ్యసముద్ధ రణ 

శ్రీకొఅవి వెన్నయామాత్యపౌత హరితసగోతపవి,త సకలసుకవిమి[త 

కసవకాజతనూజ గోపరాజవిరచితంబైన సింహాసనద్యాతింశిక యను 

కావ్యంబునందు సుదర్శనోపాఖ్యానంబును, వికమార్కు-ని మహౌదార్యం 

బును, దదీయస త్త్వసాహసమహ త్త్యంబులును, గొళికోపాభఖ్యానంబును, 

సాహసాంకదాతృత్వంబును నన్నది ద్వితీయాశ్వాసము. 
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UX 
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తృతీయాశ్వాసము 

=: నాలుగవబొమ్మ కథ :: 

(శ్రీరమజీరమణపచాం 

భోరుహజాతాపగాంబు'హపూరసితడిం 

డీరశకలానుకారా 

కారామృతకిరణధారి( గంద ర్చారికా. 

. తనచిత్రాబములో+ దలంచి మతేయుక౯ా ధారావిభుం డిష్షశా 

కుని కడోంతిషి కాగ మజుల హితత్షణిపలం గూర్చి థో 
బి షా 

భనలగ్నంబున నెక్క(బూనికొని తత్రాంతంబు చేరంగ నా 

సనపాం౭చాలిక నిల్వు నిలు మని యాశ్చర్యంబుగా నిట్లనుకా, 
ఎ బి ఫ్రీ 0 

. పజతెంచెద విచ్చోటికి" 

నెజయంగా విక మార్క్మనృపతికి సరిగా 

నెఖీ(. చెసిన యుపకారం 

బెజి(గెడు సద్గుణము లేక యెక్కం దరమే. 

. ఆనవుడు భోజుడు విస్మయ 
మును లజ్జయు( బెనగొనంగ ముద మెడలంగ మీ 

జనపతియు పకార జ్ఞత 

యనువొంద్ (గ; జెప్పు మనుడు నది ఇట్టనియికా, 

1, జాతామలాంబు, 2. విచటికివిను. 
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ఉ. ఆతడు కి ధిపూరభరితాఖిలదిగిజయుండు సర్వధా 

తీతలనాథ సేవ్యుడు సుధీజన పాలన శేలికీల సం 

జాతమనోనురాగులే డిల సాహసభూషణు? డేలుచుండ(గా 

నాతనివీట నొక్క_వసుధామరు( డుండు విలోచనుం డనకా, క్ 

వ. ఆవివుం డొకనాండు తనపత్ని విలోచన పుత్రలాభము లేమికి వగచి 
దీనికిం గారణంబేమి నీవుసర్వజ్ఞండ వనియడిగిన నూహించి ధనధాన్యంబు 

లుద్యోగంబునం బడయవచ్చు విద్యాలాభంబు గురుకుశూషల నచ్చుపడు 

వంశాభివృద్దియం గీ్రియ నీశ్వరకృపం గాక పడయవచ్చునే. 8 
. ఏగురుపురుమల( గోరిన గల౬|6 చలల 

యాగొంతియ [దౌపదియు మహాపుణ్య వతుల్ 
వేగురు బంధుల( జంపిన రాష క || 

గురుపాండవులు ధన్యు లీశ్వరకరుణ మే౯. ఉం 7 

క, కావున మన మింక నెటి య fa . 
పావనజీవనుల మైనం 'బరమేళ్వరు స్ 0 . (0 O00 

భావన( బుతుని బడయం 

గావచ్చు సిజోద్యమంబు గలిగిన బడంతీ. 8 

UK 

క, అన విని యాసతి వినయం 

బెనయం దనయుండు గలుగు నీశ్వరు నారా 
ధన మొనరింపుద మనవుడుం 
దనలో న్రీబుద్ధి యనక తా నుత్సుకు( డై. 9 

తే.గీ. పెద్వయొసంగెడుమాటయ్మపియముకం టె 

బడుచుచే నీతివాక్యంబువడయ(జొప్ప 

1. మనోహరాంగు(డు. 
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, సొరాచారవిచారత 

నారూఢుం డగుచు. దను నిజావసరములం 

వేచినవారికి హితు( డె 
నం! 

సైరణ గల (ప్రభువు గొలుపు సజ్జన వృత్తికా. 

అని పెక్కునీతులు చెప్పి. 

భూసురు(డు సకలవిద్యా 

భాసురుళడటు తోడంగూడి పడంతుగ నియమో 

ల్లాసినిగా శివమ్పూర్రివి 
కాసిని యననొప్పుచున్న కాశికి జనియెకా. 

. జనకుం డేగిన దేవదత్తు( డిటు లాచారంబు రెట్టింప స 

జనత్కారము లింట( జెల్లగ విశిష|పా ప్రకాలంబు చొ 
డొ | ae) టి అజా 

పున నిధ్మంబులు! బ|తము బృలములుం బుష్పంటబులుం గాననం 

బువందా. బంచయజముల నెపుం జేయుచు న్నిల్య(గకా. 
ణో ఆస్తీ 

. &కనా? డుజయి నిశుం డుత్సృవమిషోద్యోగంబున న్వెంటటకై 

వికసనా సనసుడై బలంబులు తను న్వేష్టింపంగ బాణకా 

ర్ముకహస్తుం డయి వాబినక్కి వటహాంబుల్ [(మోయఃగా నేగె గం 

డక కారూలవరాహసింహక రిగణ్యం జౌ నర ణ్యానికి౯,. 

ఆక్కడ వేంట లాడుచు హయంబు రయంబున? దోలుకొంచు( దా 

(గక్కున నొక్కపంది వెనుకం జని మార్గము దప్పి [కంపలం 
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టిక్కి మది న్వితాకు పడి చింత మునుంగుచు( బండ్వగోయ(గా 

నొక్కెడ దేవదత్తు( గని యోూరికి నేగడుుతోవ వే(డినకా. a) ty 

ఆ.వె. హయమువాగె వట్టి యల్దన ముందట 

ముండు దప్ప దిగిచి గండు గడపి 
లు న్న 

దేవదత్తు( డిట్టు తెరువునం గూర్చిన 
సేన గల సె రాజశేఖరుండు. 22 

క, తన యెక్కినతురగము నా 

తని కిచ్చి సువర్తనిర్మితం బగు వరవా 
వగ 

హనమున నొయ్యన( బురికిం 

జనుదెంచెను బంచ వాద్యశ బ్దములు లియకా. | 24 

వ, ఇట్టు చనుదెంచి నగరు (పవేశించి మహావిభవంబు మెజయం గౌలువునం 

ఆ.వె. ఆచటి వి|పునిపని యత్యుపకారంబు 

గాం దలంచి యొక్క[గామ మిచ్చి 

వరుసతోడ నెల్రవారల వీడొ-ల్సి 

యంతిపురము సొచ్చె నవనివిభు(డు, em 26 

క్, అన్నె లంతలతో రొతిసం 

పన్నుండై వరుసతోడ భావజుకేళిం 

గొన్ని దినంబులు. సలుపుచు . 

నున్నంతం బిన్నయాలి కొకనల మసలెకా, ం. బ్ర 

ఉ. చెక్కులు వెల్ద(బాజె' గడు జీట్టుము లయ్యె మొగంబు వాడేం జ 

న్ముక్కులు నల్పుగూడె నడుముం దరులుం జెలువారె నారు సొం 

1. పల్క_(బాకో, 
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పెక్కా( గనుంగవ న్మెజుపు లెర్పుడె నప్పు మనంబుకోరుకుల్ 

పెక్కు (విధంబులం బర గ (బీతిగ నాతికి( జీర చిక్కినకా. 28 

tx పొ త్రికడుపు మెజు(గ క్కెం 

జి త్తంబున జడను దో(చెం. జెలిక తెలతో 

నొ త్తిలిపలుక(గ మాన్చడు 

మెత్తనిమె నడుంచని' నిదుర మేకౌను విసువుకా, 29 

క, కొమ్మకు బులు సింపయ్యెను 

గమ్మని మ న్నంతకం టెం గడు జవికక్కాం 

దమ్మిమొనమొగ లెక్కన 

తుమ్మెద లన. జన్నుదోమితుద కప్పారె౯ా. శీ0 

ఆ.వె. చెలువ బయకలై న. జెవృవటి! నన్న 

సిగుపడుచు. జెలువచెంత దల(గు( 

జెప్పంబూను గొన్నిచిహ్నంబు అెజింగించు 

నగవుచేసి మీ(దనొగులుచేయ.ి ఫ్ర 

క, విశదముగ నడిగి యారా 

జశిఖామణి కెటు(గ6 జెప్పి సఖులిం పగుస 

ర్వశుభంబులు గూరిచి త 

చ్చిశువునకు న్మీ (ద? బీకుచెవి* గాకుండకా, శ్రీని 

తే. మూ(డునెలల? జెలులు ముద్దలు వెట్టిరి 

యలరు(గుడుము లై దునెలల( బెట్టి 

రేడునెలల మొక్కి రెజ్రపోలమ్మకు 

సతికి? జూలువెళ్ళ జరుపుకొనుచు. సీపీ 

1. మెత్తనినడమెలగు 2. గమ్మ(దనంబంతకం టె. లి. నగము చేసి 
మీందనాగులుదెలియు. 4. చీడచెవి.జీపుచెవి, చీదచెవి, 5. ముదాలు, 

టి 
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ఆ.వే. నాభి నెజయవిరిసె నడుము నొవ్వందొడంగ 

దాదు లంత నాయితంబు చేసి 

కూచడిమెల(గ దండికుట్టులం బొదలక 

నాతి యటు సుఖ| పసూతి యయ్యె. 39 

క, [కూర్య(హవిరహితుండగు 

తారాపతిబలము గలుగు తత్కా.లమునజా 

మారునికెనయస(ద గినకు 

మారుం డుదయించెపితులమదిముద మొంద జొ. శ 

వ. అప్పుడు దాదులు. 41 

ఆ.వె. నిసువుబొడుమీద ( బసీ(డిటంకందీడి 

యొయ్య నాభినాళ ము తరించి 

ము త్రియముల( జేట ముంచి యందిడి కను 

దమ్ములందు సమ్మదమ్ము నిగుడ. ఉలి 

'కలిందోంచి నూనె వేలిడి 

తలపుజ్టియయండు నేతితైలంబును జో 

తిలరాచి మెత్తగాంల బొదు 

గలరించేకుమారు చునిచి రాదాదు అటకా. శ ర 

ం చణ నాయకు డిట్టిమేలు విసీ తా సుస్నాతు6డై యాదిక 

కారణం బైన న మహోత్సవంబున సముల్లాసంబు తో దానపా 

రీణుండై 'సజబంధులోకగురుధా తీదేవసం సేవన 

[తాణం బొప్పంగ! బెట్రై గోధరణిరత్న దవ్యమాద్యంబుగకా. బీ ఢీ pI 

సీ, క్రమమున దాదు లక్క_డను ముప్పటిలిన 
జలకంబు దేర్చి యాచెలువసుతునీ 

1. కలిగడిగి. 2. పొదుగుపొత్తులు. శి. ముపష్పటములై న, చిన్నయనూం 



112 సింహాసన ద్యా తింశిక 

కొనర(గా( గాటుకయును జుక్క_బొట్టును 

బాటించి యాగడపకు వెలుపటళ 

బొదికిళ్ళ( దవుడు నిప్పులు. |బ టిగింజలు 

నిడి యడ్డముగ. జిట్టు బడిసివైచి" 

వే(పరెమ్మలు నీళ్ళ వెసలలోపల నించి 

కాపులు పురిటింట గట్టి చేసి 

ఆ.వె. వాయనముల కెల్ల వనితల రప్పించి 

వారుదెచ్చినయవి వరుస నంది 

పచ్చకప్పురంపు( బలుకులు వెట్టి ప్ 

డియము లిచ్చిరింపు నయముగలుగ, 45 

Oy - వెడలం బడితివి చక్కని 

కొడుకుంబడసితివి రాజుకూరిమి బలి సెం 

బడ(తీ నీ భాగ్య మునకు 

గడలే దని పొగడి రెల్ల కాంతలు నింతికా, 46 

ఉ. మండల కాయకుండును | గమంబున నాపురుడె న యంత( బం. 

డెండవనా(డు పాపనికి రేవతి గావున మీనరాశి చం 

దుం డని శేరు వెట్టి యతిరూడిగ( బెంప(గ పాడు బాలచం 

దుండును బోలే నిచ్చలును దుష్టియు ( బుష్టి యు( గాంచు( గాంతితోకా.47 

లా . వెల(దులు వీని. నవ్వింప నోయని నవ్వు 

వేడుక మూతియు విటుచుచుండుి 

1. పచ్చనికూట(బడిసి. 8. నిడియందముగ జుట్టువడసి వేసి-చిన్నయ 
సూరి. లి. వెలదుకుల్ విన(గనవ్యించ ననంగ నొయ్యనవ్వ్యుచు మూతులల్ట 

విరుచు. 



1) 16) తృతీయాశ్వాసము £18 

నూకరలిచ్చు' నయ్యు యాల ( జేరిన 

నడు మెత్తివై చు ముందలయు నెత్తు 

జోవలు వాడినే భావించు నాలించు 

చుండు నేడుపు మాను నుగ్గు అడుగు? 

గోరి డగ్గణంగ నంగుషంబు* నోరిలో 

నిడుకొనుదా. జన్ను గుడుచుభంగి( 

ఆ.వె. జిన్ని పాదములును జేతులు నాడించు 

జవనగతిని మొరయ రవళి దన్ను* 

బోరగలి ఫణిందు పోలికందలయె తి 

యాడు. బలుక నందునందు' జూచు. స్తేర్ర 

ల్ని . కూర్చుండు నురమునం జన 

నేర్చును విద్దెంబు సేయనేర్చును ఫీత్రిం 

దార్చుచుః దప్పుటడుగు లొడ( 

గూర్చు జనని బెట్టపట్టుకొని నడపాడుః', 49 

UR . విందులు విందు లనుచు వే 

డ్క-ందను+ బిల్వంగ నగుమొగం బలరంగా 

నందియలు మొరయ6గా6 గురు 

లుం దూలంగీ వచ్చియంతలో?గప్పుకొనుకా, 50 

UX న నిలువెల్లను గనేకం బై 

పలు కంతయు నమృత మగుచు( బార్థివునకు ము 
జక 

1. నూదరలిచ్చు. 2, చోలలువాడిననాలించు. లి. కాలియంగుళము 

డగ్గజబట్టినోటిలో. 4. జన్నుగడియమొరయదన్నుచూచు. 5. మొరయ 

గున్నాలుం దూల(గ-వచ్చునింతలో నెత్తుకొనకా. 
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ద్దులు చూపుచు నానా(టికి? 

బలుదెజ(గులం బెరి(గ నతని పాణపదంబై . ర్] 

. అంత నతండు తచ్చూడాకర ణంబు నాడు నానావిధంబు లగుదానంబుల 

దీనుల విపులం బరితుష్టులం జేసి యాదేవదత్తునకు మణీయు నొక 

సర్వసమృద్ద గామం బిచ్చి కుమారునిం బరీక్షాధికారిం గావించిన బహు 

మానితుండై. బహుదినంబులు తత్కార్యవిచక్ష్షణత్వంబు వలన విశిష్ట 

పూజల నొందుచు విలోచనసుతుండు [తిలోచనసుతుండునుం బోలె, 

ద్యాగభో గానురాగంబులం జెలంగుచుండునంత, 

నృపతి యొకనా(డు గని ని 
ష -పటాత్మ | పరీక్షణాధికారివి నీయ 

త్వుపకార మునకు( దగ (దబ 

కారము చాల దనియె నుర్వీసురుతో౯ా. ర్శి 
అ ప ఆన 

. అనవుడు దేవదత్తుడు ధరాధిప యిట్లన కేను నీకు జే' 
సిన యుపకార మింత నుతిచేసెద వేటికి నంచు( దత్పి్యయం 

బొనరంగ(బల్కి కొంతతడ వుండి గృహంబున కేగువేళ నా 

తని సుతు జంక. బెట్టుకౌని త త్తజ మందుచు వచ్చె. జెచ్చెరకా. 54 

. అయ్యెడ వాని డా(చి కనకాభరణంబులు పుచ్చి బంటుచే( 

జయ్యన నిచ్చి యమ్ము మని సంతకు( బంపిన యంతలోన నే, 

డెయ్యెడ కేగెనో శిశువు నెవ్వరు చంపిరొ యంచు నేడ్వ(గా 
దయ్య మెబుంగుజంతు వసుధాపతిగేహము నిండె( బెల్లుగ౯. 5p 

. అమ్మొజ విని తలవరులు ర 

యమ్మున నలుగడల జాడ లరయుచు నొకచో 

1. దేవదత్తు(డు ధరాధిపరత్నమ యేను నీకు (జే. 
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నమ్మంగ బంటుగని' యా 

సొమ్ములతో( బట్టితెచ్చి చూపిరి పతికిజా. 
(A) 
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ర్6 

వ. చూపిన నమ్మహీనాధు_డును నీసొమ్ములు నీకెవ్వరు తెచ్చియిచ్చి యమ్ము 

మనిన నీవమ్ము చున్నవాఃడ వని యడిగిన దేవదత్తుండను _బాహ్మణుండు 

తెచ్చియిచ్చెనని యాత. డెజిగించిన, 

ఆ.వె. బంటువలన నెటీ/గి (బాహ్మణు రప్పించి 

నిలువ. బెట్టి తప్పు చెలియ నడుగ 

నత(డు మోమువాంచి యపరాధియును(టోలె 

నుతరంబు లేక యూరకుండె. 

ar . చనువా రటు ధట్టింప(గ" 

నసుమానించుచును దైన్య మడరంగ వెడంగె 
ధనలోభంబున( గొనిచని 

జననాథా నీతనూజు6 జంపికి ననియె౯ా, 

ర . అనుడు నారాయణా యని వీని. బట్టి త్రి 

తొలిపింప6 దగు నని పలుకువారు( 

గాళ్ళును జేతులు గనియలుగా( బటి 

చిదిమింప( దగు నని పదరువారు( 

గాయంబు నుగ్గుగా గలుగాను(గ ల( బెట్టి 

(తిప్పుట తగు నని తెలుపువారు 

మేన వెంటులు చుట్టి పైనగ్గితగిలించి 
మిడికింప* దగు నని నొడువువారు. 

ఆ.వె నగుచు జనులు దుర్వధార్హుండు పీండగు 

ననుచు విన్నవింప నవనివిభు (డూ 

57 

బ్ర్రి 

59 

1. నమ్మంగ( బట్టుకొని, ౨. దండింప(గ. 

వధకని, విన్నవింపంగ6 బృథి వీశ్ణరుండు. 

లి, నైనజనులు వీ(డర్లుడు 
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తనయదుఃఖ వహ్ని దనలోనః గాగుచు( 

జంప(బూని తనదు తెంపు దలణి, 80 

వ. ఆడెవదత్తునితోడ 61 

క్ ఠముగా దిది నా 

యుపకారము హూసురో తమ విను నీ 

యుపకారమునకు నిది [ప 
త్యుపకారం బయ్యె నింక నోడక పొమ్మీ. (2 

ఆ.వె. అనుచు విడిచి మజియు ౨ ధనమిచ్చి యనిపిన 

గాదలంచి యేల కావ ననుడు. 68 

వ వినుఃడిట నె గలిగిన 

తనయుండును గల్లెగాక తప్పిన యెడ గో 

ననమున నితడు తలగిపో 

యిన భపండములలోన నే మగుడుదునే. t4 

వ. ఇటు గాకుండం జేసిన సీరాజ్యంబును సంతతియును ననపడే నాప్రాణం 
చా 

బులు గాచి నను నిలిపినవానికి సెలవు సేయుట యెంత పని నామీ(డి 

యప్పు కొంతదీర్చుకొనం గలిగె నూరకుండుం డనిన, _ ౨... 65 

మూరెడు తోవయు( 'జాపుట 

గారాపుంబట్టి చావుగనియుం గాచెకాః, 66 

1. పెం పెజింగి. 2. టిదియుపకారంబ. లి. కాననమున నితండెడంగల బో, 
యిననీ కానములోన నేమగుదునొకో. 4. నిలిపివ వానికిది యెంతపని. 

5. గాలింబుచ్చెకా. ం 



ర్ట 
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ఆని చెడనాడుచున; యెడను, 
అ 

ఆ.వె. దేవదత్తుడు నరదేవుని సద్దుణం 

ox 

E 

OX 

వెజేంగి సంతసించి యింటి కేగి 

చందమామకూనచందంబుతో ను అచ ఎర టి లి దు దం ణి నున్న 

శిశువు( దెచ్చి రాజుచేతి కిచ్చె. 

. ఇట్టిచ్చిన పాపనిం జూచి. 
రా 

. విస్మయహర్షంబుల మం 
దస్మితవదనాబ్దు( డగుచు ధరణీవరుం డొ 

కస్మికదురితము లడ(చెడి 

యస్మత్కుల దైవ మనుచు నతనికి మొక్కెకా, 

(మొక్కిన దేవదత్తు. డతిమోదము నొంది నరేంద సీమన్ం 

విక్కడ( జూడవేండి యలయించి మహావ్య థ( దూలపుచ్చితి౯ 

మిక్కిలి తప్పుచేసి కడమీటీ భవద్దుణరత్నముల్ మెణుం 

గెక్కనినర్చితిం బరుల కీకథ మంచితనంబు నోజ6గాకొం 

. అంచుం జెప్పిన నయ్యవంతివరు(డుకా హర్షించుచు నృంపదం 

గంచిం బోలినయటి పటణము సత్కారంబుగా నిచ్చి మ 
రం 6 

న్నించెం బ్యాతుం. డటంచు ధర్మసభకు న్ని ర్ణతగా, (బీతిం గా 

వించెం గావున నీకునట్టిగుణ మన్వేషించినం గల్లుశే 

. మగుడుము గదియ యొక్కుట 
(a) 

యగపడ ది ననిన వికమార్కుగుణంబుల్ 

పొగడుచు బిగిచెడి ధారా 

జగతీపతి చనియె నాత్మసదనంబునకు జాం 

. మజియు నొక్కునా.డు. 
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రాతీర్ణంబున మువి(గి య 

రాతులు విహరీంతు రమరరమణీయుతులేె . 80 

వ, అ ప్రైలుచుండు నతనిరాజ్యంబున నెలకు మూ౭డువానలు దళంబుగా 

గురియ జనులల నులంబుల నులాసంబు వలివిరియ ధనధాన్య సమృదులె 
రా య యా రా ల థి 

యున్న యెడల రత్నగర్భాతలంబున రత్నా క రగుణ్యపభఖ్యాపనాపరుండునుం 

ఛోలే వణిగ్యరుం డగునొక్క -రత్నవ్యవహారి దూరదేశంబుననుండి 

యుజ్జ ముని రిరుదెంచి. 81 

అంబుధి పు తెంచిన క 

ప్పం బన రేఖొంక బిందుభంగాదికదో 

షంబుల6 బొరయని పదిర 

రగ 

త్నంబులు గుది గుచ్చి తెచ్చి నరపతి కిచ్చెకా, 82 

ఆ.వె, వాని? జూచి కొలువువార లద్భుతమండ 

మానవేం[దు, డాత్మలోన మెచ్చి 

విలువనిశ్చయించి చులుకగా నతనికి.( 

దేటపడ(” ధనము కోటియిచ్చె, 88 

ఆ.వె. కోటిధనము( బుచ్చుకొని యగ స్త్యునియు క్రి 

నమరునాలుసాగరముల యందు 

నుత్తమంబు సింహకోద్భవం బటుగాన 
దిని. గొనుము మనుజదేవయనుచు. 6a 

వ, ఇచ్చిన నదియును బభాపటల విభాసితి సభామండపంబి యంబరమణి 
బింబ విడంబకం బగుచున్న మాసికంబు గె కొని మానవేందుండు విస్మ 
యమానమానసుండై తన్మూల్యంబు కోటిధనం బిచ్చి యిట్టివి మణశియు 

నుం గలవే యని యడిగిన నావర్తకుండు, రక 
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ఆ.వె. దీనికంకె నొప్పు। దివ్యరత్నంబులు 

రగ 

Ux 

హై లలా 

గలవు మద్భహమున( గొల:దిమీజే 

ధరణినాథ నాకు దశకోటి ధన మిచ్చి 

భటునిబంపు పదియు( బంప్రువా(డ. | 08 

, అని చెప్పిన నాతనికా 

ఏ 
చ్చినవానికి మెచ్చు గలదు చేకొను( డనియెకా. 87 

అనిన నసహాయకూరుండును నలమఘుతరాం। మితలలంఘనుండు నగు 

నొక్కజాంఘకుండు లేచి. 88 

. అచ్చట నారత్వంబులు 

పుచ్చుకొనుచు నేడుదివసములు పో మజునాళో 

డిచ్చటికి సను (6 గొలువ(౫ 
ల | 

వచ్చెద నీయడుగులాన వసుధాధీశా. 

- అని పంతమాడిన హర్షించి తొంబూల 

మిప్పించి వ్యయమున కేడుమాడ 

లొస(గి వర్తకు( గూడి మసలకుమీ యని 

యనిపిన వాని. దోడొనుచు సెట్టి 
ర్తి 

యశ్వరత్నమునెక్కి యతివేగమున రేలు, 

బగ శులు నెచ్చోట( దగులువడక 

నాలుగుదినముల నలువదియామడ 

లని వీడు సొ త్తెంచి తనగ్భహమున( 

1. మిగులు. 2. విలువమీజి. కి. జనపతియా, తనికాధనమిచ్చి భటుల 

దప్పకపంచెం. 4. నేడుదివసములమజునా( డేసిచ్చటికి, 
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ఆ వె. దేజరిల్లుచున్న దివ్యరత్నంబులు 
బదియు నిచ్చి రాచబంటు నంత 

గవని వెడల ననిపి |కమ్మజి నేగిన 

వాడు నటకు నడచి వచ్చె నట్ట. 

క, లంఘితనగనగరసరి 

తృంఘాతుం డగుచు దినము దప్పక వడి ని 
స్సంఘర్షాధ్వగుడై యా 
జాంఘికు( డరుదెంచె. బురికి సంధ్యావేళ ౯. 

క, కాలూ'దక యట.దని భూ 

పాలుం గని (మొక్కి తనదు పంతంబున. ద 

త్మాలోచిత దివసకర' 
జ్వాలాకృతి వెలుగు నైదు సన్మణు లిచ్చెకా. 

ఊఉ. ఇచ్చిన వాని( బుచ్చుకొని యేలిక యల్లన( జల్బచూ పులం 

దెచ్చినబంటు( జూచి మటి తెమ్మి(క నై దును నాకు నిప్పుడే 

మిచ్చితి తోడి మానికము లేగతి( జిక్కిన వన్న? నాభటుం 

డిచ్చ( దలంకియుం దల(క కిటనియెం గరము ల్మొగుడ్చుచున్. 
య 

ఆ.వె, మొడల సెట్టిచేత( బదిరత్నములు. గొని, 

మగిడి వచ్చుచో. [గమ కమమునః 

బార్గివేంద నాకు భాగ్య మింకినభంగి( 

బెద్దయడవిలోన( |బొద్దుగుంకె. 

వ. అక్కడ మజియు నొక్క చిక్కుగలిగె. 

{21 

9i 

92 

98 

94 

ల్ 

1. దీపవర. 2. మజితెమ్మి(క నైదునుగాక నాకు నై దిచ్చితి_._ఐదును 
నాకు నిప్పడీవిచ్చితి. 



యంబుదంబులు కుంజరంబు లనంల్ 

ఎ 

అద ది క్ష జ 
౩.౧. శ్వకచాపము విజయధణజం బనంగ 

ననుకదించుచు( దొంచ ర్హాగమంబు, 

వే తాలితొలి సన్నంపుందుంపురు లొలుక (గా 

వసం డిమితిమి యని” మును వ దై 

వపసవిస యని గాలి బెట్టుగా( జెట పెట 

గణికలంతంతలు చినుకు లురిలె( 

బెడుగు పెఠిల్లున( బడియెనో యనంగను 

గడిందియుర్ములు బడబెడ యనంగ. 

[గొక్కారుమెజుంయు తశుక్కని మెజయం(గా( 

బాసియు(జికు చూపజ( బెనంగ 

నించి కడవలు వడిం గుమ్మరించినట్టు 
పాము (వేలాడ గట్టినభంగి దోప 

CO క ఆలోకిలీ 

సవన టన్! 

1. చక్రవాకము. 2. నొప్పు-భూగోళహితజీవ. లి. నె స నిదేమిటియని. 
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వాన బోరున గురియంగ వజదనుండి 

మిల్లు ( బల్లంబు న్ నొక్క రై మెరమీజె. 

ఊఉ. దందడి దంవశూకసమధారలు తోరము లై పడంగ మ 

ధ్యంది దినవెళ యెన నభ మంతయు. జేకాని చీ;కుపర్వ న 

ందినచి హ్నముల్మ అవంా నటు బోరన వాన వట్టి దె క్త 
ఆ 

నంది 

వ అట్టి వర్షోత్కర్షంబున మార్గంబు జలదుర్గమం బై న. 

క. తత్కాలమ్మున నిలువక . 
యుత్కోచము చేసి తప్పియును భవదాజ్ఞా 
సత్కారము? దల(పుచు.* జని 

యుతూలజలాఢ్య* మైన యొకనదిం గంటిన్. 

ఆ వె. అచట నిలుచునంత నవ్వాన వెలియంగ 
నొక(ఢు వచ్చె వాని యొద్ది కేగి 

దెన్యమొంది యేజు దా(టించు మని వే(డు 

కొనిన నాత( డీయకొనక పలికె 

క. వినుము మహానది దాటుట 

యును గురువ్మిపార్యనిందయును ధర్మ సభా 

జనవెరము దై వతలం 

ఘనమును బరికింప హోనికార్యములు సుమీ 

స నారీహృదయంబును వ్యవ 

హారినిజంబును నదిజలాపూరంబుం 

జోరుని ధర్మస్థితియును 

వైరుల చెలిమియును సమ్మ వల దెవ్వరికికా-. 

UX 

దినకల్బమో యిది యనన్ జలపూరము నిండె ' ధారుణికా, 98 

99 

101 

102 

108 

ఓ. సలుపుచు. 2. ఉత్కల్టొలాఢ్య. 

వైరుల యని చిన్నయసూరిగారి “పాఠము. 

లి, నారుల, వ్యవహారుల, చోరుల, 
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క. అనలము( బన్నగమును దు 

ర్జు, డుదకము! గపియు! (బహ్మచారియు వారాం 

గనయును నృపు( డగసాలెయు+ 

దనవా రని నమ్మవలదు త త్త్వ్వజ్ఞునకున్. 

UK అనవుడు నివి నీతులు గా 

వన వచ్చునె విభునితోడ నాడినపంతం 

బున నీపదిరత్నంబులు 

గొని చని దర్శించి రాజు గొలువగవలయున్. 

క. తలకొను మని ,పార్థించిన 

వలనుగ నాకార్యగొరవ మ్మెజి/గి యతం 

డలయక యిది సం దనుచును 

వలనొప్ప6ంగఈ బుంటిచేయి పట్టినభంగిన్ . 

ఆ.వె. అవనిపాలు. గొల్వ నవసరం బైనచో( 

జాలు నింతవడి విచార మెల 

యెదుమానికంబు లండు నా కిచ్చిన 

నిటై' యవలిదరిని బెట్టువా(డ. 

వ. అనిన. 

. అడిగిన రత్నంబు లన్నియు నిచ్చితి 

నేని రాజ(ద వ్యహాని పుట్టు 

నీ(జెల్ల దని యున్న నీదినం బిచ్చోట' 

జ 

ద ప్పెనా రాజాజ్ఞ దప్ప, గలుగు. 

నిలలోనిధనికుల యిండ్ల హయంబులు 

ధనధాన్యములును గాంచనముమణులు 

1. బాలికలును దుర్దనుండును గన్యకయ- దుర్గను(డు ఇలంబులును.... 

114 
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మృదులాంబరములు మృగమదక ద్పాూర 

చందనంబులు( బరిచారగణము 

ఆ.వె. ధానధర్మములు సమానమై యుండును 

వానికం టె భూమివరుని కలిమి 

యెక్కుడగుచు! జెల్లు నెల్హదేశంబుల 

రాజ్యమనంగ నాజి పూజ్య మగుట్న. 

వ. అని విచారించు నెడల దొల్చింటి సీత్తి తలంపునం బడియె. 

క, ధనమునకు దానమును దప 

మున కాచారమును రాజ్యమున కాజ్రయ జీ 
వనమునకు యశము విద్యకు 

విశయంబును నీతులకు వివేకము ఫలముల. 

(XK . ధరం దగువారలకు. దిర 

స్కరణంబును సతుల కొండు శయ్యయు నుర్వీ. 

వరులకు నాజ్ఞాభంగము 

సరి నివి యాయుభము లేని చావులు గొవే. 

మ. అని చింతించి ధరాతలేం[ద భవదియాజ్ఞాసముల్లంమనం 

బున శే నోర్వక యేనుమానికము లాపూర్ణాపగాతోయలం 

ఘనపణ్యంబుగ నిచ్చినం గొని అతా గ్రగంథిచే నన్ను నే 
పున బంధించి రయంబుతో నతడు తత్పూరంబు దా(టించినన్. 

ఆ.వె. అరుగుదెంచి సీపదాంబుజంబులు గను. 

గొంటి నాజ్ఞ( నడపే గంటి నేండు 

110 

118 

1. యెక్కు_ డై చెలంగు నొక్కరాజ్యంబున రాజునాజ్ఞ చాల( బూజ్య 

మగుట. 2. బల ముల్ _ చిన్నయసూరి, 8. దిరుగ, 
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రాజు సెలవు లేక రత్నంబు లిచ్చిన 

తప్పునకును శిక్ష దలు నాకు. 114 

క, అనవుడు నృపు+ డు తమమణి 

ధన మిచ్చియు విఘ్న మెనతణి నా నాజ్షాలం 

భన మొనరింపక వచ్చితి 

వని మెచ్చుగ. జేతి మణులు వానికి నిచ్చెన్. 115 

ఊఉ. కొవున విక మార్చు. సరిగావు నృపాలక చాలు నింటికిం? 

బోవుట మేలు నాగ విని భోజుండు ఖిన్న ముఖా ఖారవిందు(డై * 

భావములోన నాతని (పభావము నీగియు మెచ్చుచున్ సుహృ 

ద్ఫూవరయుక్తు(డై. మగిడి పోయెను నెంతయు వింతచొప్పునన్". 116 

వ. ఇట్లు పంచమద్వారంబున నుండి మగిడి మజియు నుత్సుకుండై. 117 

- ఏ ఆఅవబొమ్మకథ : - 

క లక్షీ నాయకసాయక్సు( 

బక్షల నయనాంక వామభాగుని ఘునునిన్ 

జా రు 

తక్మాధరసదను మదనదమనుం గొలుతున్, - 118 

ఆ.వె. అనుచు. గడంగి భోజు(డట గొన్ని దినములు 

చనిన విబుధవండిజనుల (గూడి 

యిం[దభదపీఠ మెక్కులగ్న ంబుతో ( 

బొంత? జేరునంత బి బొమ్మ పలికె, 119 

క, సీలు నిలువు వికమార్తూని 

కొల(దిని నిర్వ్యాజదానగుణ మటు సీకుం 

1. రాచ సెలవు. 2. వికమార్కు-నికి( గల్లు గుణంబులు చాల వింటికిం. 

లి, భిన్న ముఖా బ్రతేజు(డై. 4. భోజు(డు పోయెను దొంటి చొప్పునన్.. 
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UX 

తృతీయాశ్వాసము 

గలుగక యెక్కం బూనుట 

చెలగి నపుంసకుడు బోటి. జేరుట చుమ్మీ,. 

భావంబున సిగ్గు గదురం, బాంచాలిక | నీ 

వావి కమార్కు- వితరణ 

మేవెరవున నొదవెం జెప్పు మేర్పడ నాకున్, 

. ఆనవుడు నాపుతిక యి 

ట్రనియెం జీయనవ్వుతోడ నవసినాఫొ 

విను మొపష్పుగ6 జెప్పెద నా 

జననాయకు దానగుణము సామాన్య ంచే. 

| సమరస్థలి. గపికేతుండు 

విమతపురోన్యూలనమున వృషకేతుండు మా 

నమున నహి కేతు? డాకృతి 

సమతను రుషకేతు. డనయగ జగతిం బర(౫౯. 

అట్టి గుణంబులుం గల ధరాధిపు; డందజ!: దండి భంగి? జే. 

పట్టి విన్మిద బుద్ధి( బరిపాలన చేయుచు నుండగా (బజల్ 

దట్టము లైన సంపదలం దారు కుబేరుని పెంపు మీజియే 

షట్టున దానధర్మములు. దాడియు. దప్పక యొప్పి రప్పురికా, 

. కట్లు రాజ్యం బఖిలజనమనోరంజకం జగుచుండ, 

కనికని మానిసిజనమనోధనములు 

తొలితొలి గిలుబాడు దొద్దకా(డు 

పువ్వురమ్మలకు లేమవ్వ మెక్కించుచు 

_నంగజుతోనాడు సంగడీయడు. . 
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రాచిల్క-గములకు వాదవి( జుబ్బన 

చూజగా* నొనరించు సొంపుకా(డు 

కోకిలంబుల కెల్ల మూక భావంబులు 

విడిపింప నడ రెడు వెజ్జుజండు 

ఆ,వె. తేటికదుపులకును దేనెతో( బుప్పొడీ 

UA 

(గ 

UX 

మేపిమరపనేర్చు తీప్పులా(డు 

[మాంకులకు ముదంబు+ [బాయంబు వాటిల 
| (8) 

వింత: దోంచె భువి వసంతు( డంత. 

. ఆప్పు డామలయాచలంబు నుండి. 

. వే చని చని ఫణిసతులకు 

వాచవి పుట్టించి" రత్నవతి యనునదిలో 

సీనికల( దోంగి మెల్చ్హన 

ఏచెం దెమ్మెరలు మరునివీచోపులనకా. 

. మరు డరుదేరగ ముందజ( 

దిరువీథులు దుడుచుకర ణి? దవిరుగుచు. బవనుం 

డిరవుచెడ వీవ జడియ(గ 

దరువుల( గారాకు ధరణి దటవై రాల౯ా. 

. బలిమియు౯ గలిమియు( జెలిమియు 

నలవడ వచ్చిన వసంతు. డనుచుట్టముతో, 

గలసిన నెలకొను పులకల 

మొలకల క్రియ దరుల మొ తముగ( జిగురొక్తెకా. 

. చెలరేగి మరుయు విరహులు 

దల(కంగా దండుగదలు తటి నతనికి మా 

128 

129 

1. గుబ్బునచూర-చిన్నయసూరి. 2. రత్న వతి యగునదిలో. లి. దూగి. 
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వులుమొదలుగ(దలకొనుబహు 

దశములనువసంతు(డపుడుదగ మొనదీర్చె౯ా. 181 

క. దీపంబుల క్రియ బువ్వులు 

దీపింప(గ మోదుగులు మది న్విరహులకుం 

దాపంబు లినుమడింప(గ 

రూపించిన మన్మథాగ్నిరూపము దాల్చెకా. 1 వైవి 

క. [శీరమణీయవసంతో 

దారవ్యాకోచకుసుమతతి వనలక్ష్మీ 

భూరివిభూషణభాండా 

గారంబులకరణి( గర్హి కారము లొ ప్పెకా. 188 

క. బహుకిసలయఫలసుమనో 

విహితోత్సవపిక శుకాళివిహరణసౌఖ్యా 

వహమహనీయగ్భహ శ్రీ 

సహజములై చూడ నొప్పె సహకారంబుల్ . 184 

ఫలరసంబుల( గూడి యలు(గులు వాజెడి 

పూ(దేనియలు వారిపూర మనగ 

సోంధమధూళ+ికాస్యందమందానిల 

స్ఫురణంబు తరగల పొం దనంగ 

శుకతుండ సదృశ కింశుకముకుళంబుల 

కాంతులు వి|దుమౌఘంబు లన(గ 

.మవ్యమెకి-న వెల్నికొవ్విరు లెల్టను 

శంఖమౌ క్రిక ఫనసంఘ మన6గ( 

౭౯ 

ఆ.వె. దత్సరాగ ధూసరోత్సతద్భ మరాళి 

ీకరంబు లన(గ( జెలువు మీజి 



160 సింహాసన ద్యా(తీంశిక 

యుద ధిభంగి(దత్స్పురోద్యానవనభూమి 
మాధవా శ్రయమగుమహిామందాలె. 1865 

ఊఉ. గంధవహుండు వేగిరి పికంబులు గాయుకపం క్రిమత్తపు 

ష్పృంధయము ల్బలంబు శుకసంఘము మంగళపాఠకుల్ మహో 

బంధురకార్యవాది నిజబంధు(డు చందదుడు మంతిగాంగ గ 

ర్యాంధు (డు మన్మథుండు దన యాజ్ఞ దలంబుగ నేలె( దత్పురి౯. 196 

క. తత్సమయంబున భూవరు( 

డుత్సాహము రాజవృద్ధియును మెజయ వసం 

తోత్సవ మొనరింపుద మని 

యుత్సుకు. డై కదలె వైభవో దేకమునకా.! 

వ తదనంతరంబున. 187 

. మంజులమంజీరశీంజొర వంబులు 

వీనుల కందంద విందు లొసంగ 

గాంచన కాంచి పకాశవిలాసముల్ 

వలపుల పసిండి వన్నియ నిగుడ్చః 

దారహారోజ్జ్యల స్తనకుంభదిప్తులు 

ముఖచం[దకళలతో ముచ్చటాడ. 

చాటంకరోచులం దజీమిన కన్ఫోంగ 

మెలకువ లిరుడెస మెజుంగులీన 

eo 

ఆ.వె.జల్లిము త్రియములు మొల్బపూదండలు 

దల్రితోడుభంగి దడ(బడంగ 

వలయరత్నరుచులు కేల(కుల/౧ బోలయంగ( . 

దలిరుంటోండు లెదుర నిలిచి రిట్టు-. =. 155 

మే. వై భవోత్సేకము. 
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మతీయుం దదనురూప సఖీజనంబులును, భవసుగంధ|[ద వ్యహ స్తంబు 

లగు పరిచారికాగణంబులును, విటనట పీఠమర్గ విదూషక వై తాళికవంది 

బృందంబులును, భూషావి శేషభూషితదేహంబు లగు నుత్సవ సందర్శ 

నాగతోత్సుక సందోహంబులును జేరి యకూడక్క డ నిరుపక్కియల 

నిలుచునప్పుడు. [4] 

ఒనరించిననీలని నడ 
గని బొల్లని(, గ తలాని, గెరని, సారం 

గనీ, జారని, జన్నని నిమ 

వని మొదలుగ( దెచ్చినిలిపె వాహకుం డెదురజా 141 

. అక్కడ నొయ్యన( బచ్చల 

పక్కె_రతురగంబు నెక్కి. పతి గదలుచు సొం 
పెక్కి.( దనచిలుకవారువ 

మెక్కి- వసంతునకు మారు డెదురేగుకియకా. 142 

. రాజ శేషు డు వాగ సన్నల గతులాజిల రేవంతు న 
® య 

ట్రాజాడం బురుకొల్పునట్టి గతితో నమ్మేరగా మెల్స( దా 
Cs రు 

నాజాడం బురికొంచు నట్టి వడితో నామేర( దానిల్చుచుకా 

వాజిం[దంబు మనోజవం బనంగ నిర్వ్యాజో ద్ధతిం దేల(గకా. 148 

ఎ విద్యుల్ల తలకు ననయగు 
న్నా 

హృద్యాకృతులై న వనిత లేతేర మహా 

వాద్యంబులు [మోయ(గ నృపం 

డుద్యానవనాంతభూమి కొయ్యన(జనియెకా. 144 

చని యచ్చోట విభుండు చేరె సుమనోజాల|పవాళావళీ' 

జనితానేకసకామపంచ శరచంచచ్చాప వల్టిగుణ 

1. జాలా ప్రలీలావనీ. 
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OX 

ధ్యనిశంకావహర్ఫుంకృతి పవిలసత్సంగీతభృంగాంగనా 

ఘనసంతోషవిశేషకల్పలతికాకందంబు మాకందముక. కేటీర్ 

. తత్పదేశంబున శంబర భేదివేదికాకృత్యంబులు నివ రించునంతకుం గ 

తవాహనారో హుం డె యంకురిత కోరకిత ఫలిత ఫలినంబుణ నవళతో 

కించుచున్నయడ విదూషకుం డౌక్కదో( జోద్యభేద్యంబుగా( బద్యంబు 

చెప్పి మామిడి సిరి వడయ ప్రాసితి( బతిక యందుకొన ననక యవధ 
రింపు మిది తగు ననుచు నాశయించినవారికి మామిడి కాముని గలుపుంగ 

లిమికి దుంప యగునను నర్థంబుగలుగ నొకయాకున (వాసి చేతి కిచ్చె 

నదియెట్టనిన ఫ్ ఆ 146 

. మాకంద మలర|వాసితి 

మాకంద మనాక చూడు మాకందమిటజ-. 

మాకంద మనుచు. జేరిన 

మాకందము మదన జయర మాకంద మగుకొ, 147 

. ఇట్టున్న నది చదివి చిరునవ్వుతో నవ్విభుండు జాణ వవుదు వని పరిణ 

మించిన నతండు చందనా శితవృక సౌరభంబు గతి మాకు నిది సీ పభా 

వంబున నయ్యె నని కొనియాడి -మటి యును, 148 

.నీ కన యగు నా|శితర 

ఇూకుశ లత్యమున( దన్ను గలసినపుణ్య 

కోకపికమధుకరముల న 
C9 . 

' కోకంబుల(జేయు నిది యశోకంబు చుమీ. 149 

. వికలంబుగ నీవాసన 

సకలంబును బువ్వులందు సంపూర్ణముగా 

వకుళంబులందు రోలం 

బకులం బిది దీని. జూడు పార్థివముథ్యా. " 150 



తృతీయాశ్వాసము 

. భిన్నాగమ బలశంబర 

భిన్నాగ మనంగ మిగుల. బెంపొందిన యా 

పున్నాగ మవధరింపుము 

పున్నాగ మనోజ్ఞకి ర్తి పుణ్యాగణ్యా. 

॥ కంబూపమహంసల నిల 

యం బూర్జితమూలబంధ మంభోనిధిగా 

జంబూవృక్షము' జూచితె 

జంబూద్విపంబుసరి నిజం బూహింపకా. 

చితపింఛసమంచిత 

పంచాయుధమరకతాతప్యతం బన ని 

శృంచలళాథాంచిత మగు 

చించావృక్షంబు ( జూడు చి తజరూపా. 

దీని పభావం పే మసి వర్ణింపంబోలు. 

. చింత మది లేక మనుజులు 

చింతించినకొల(ది( జవులు చేకూర్చుచు ని. 
శ్చింతుల(గా నొనదించెడు 

చింతకు సరి గలదె లోకచింతామణికి ౯. 

. ఈచింతపంటిసరిగా 

నోచెల యమృతంబు( జెప్ప న్ నొప్పునె దానికా 

వాచవి గొని తమజిహ్వల 

_నేచవులును లేక చెడరె యిందాది సురల్. 

. (్రాంతి వడి కల్పవృక్ష 

పొంతంబున( గూడు గుర్కు( బటక సురల 
ల 

128 

1851 

168 

154 

166 

158 
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[శాంతంబు దీనికై మది. 

జింతించుట! జేసి పరగ జింత యనంగకా. 

క, మును జిగురున( బువ్వున నో 

. మనగాయల దోర పండ్ల మణి యార (గంబం 

డినపండ నెలకాలము( 
6 0 

దనియంగం జవు లొసంగ నొండు తరువులు గలవే." 

Un . ఉడుపతి తనలో నమృతము 
గడలుకొనియు( బెక్కు చవులు గానక కృశు(డె 

విడిచినకళ లన్నియు నీ 

గొడిసెల రూపమున. జింత గొలువ(గ(బోలుకా. 

క, వెస నిర్మించిన బ్రహ్మకు 

శసికు(డు (మొక్కి-డుచు ఫలము ర రిజిల్హ(గ షి. 

డసములలో నిది నమలెడు 

దెస( గని నోరూరు నాదిదేవునికై నకా. 

ఆ.వె. గరిత లేని యిల్దు దొరలేనీ తగవును 

జింతపండు లేని వింతచవియు( 

జనవు లేనికొలువు శశి లేని రాతియు 

ముక్కు. లేని మొగము నొక్కరూపు. 

మ. ఆని యిబ్బంగి విదూషకుండు చనవుకా హాస్యోచితం బైన చౌ 
పన దద్ జ్ఞత్వము నేర్పడం బలుకుచు న్ఫూభ ర్రోకు న్వాగ్వినో 

దనసౌఖ్యంబుల (బొద్దుపుచ్చునెడ నుత్సాహంబుతో గామిను 

ల్వనసౌందర్యవిలోకలోలమతులై వర్తించి రయ్యెయెడకా. | 

158 

159 

180 

161 

162 

1. జవు లొస(గుచుండుతరువులు గలవే-నిట్టితరువులుగలవే. 2. రసి 
కుడు ““హణ్బ్నుళ నున్నరె, నొసవి” యనుచు. గన్న (డీ(డు నుడువండె. 
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క. అడుగులు(గెందలి రాకులు. 

దొడవులు( (గొవ్విరులు. గురులు(దుమ్మెద గుములుం 

దడ(బడబడ(తులు బెడ(గడ 

రెడు నడగల తీవెలన6 జరించిరి కవ(కకా. 

ఎలమావిజొంపంబు లివెచూడుమనుచునొం 

డొరులకు(జూపుచు(దిరుగువారు( 

గరములు( బల్రవోత్క-రములు దడ(బడ 

డాయుచు( బువ్వులు గోయువారు( 

జొలుపార( దనువులు పుష్పవల్దులతోడ( 

గూడ డాగురుమూ('త లాడువారు( 

దిన్నని యేలల' దీపులు రెట్టింప( 

దీయా యుయ్యల లెక్క తూయగువారు? 

రా 

తే.గీ. బువ్యు(దేనియ(గురియంగ[బొన్న లెక్కి 

మెజపులట్టందువిరులకు మెల(గువారు 

నగుచుబాలికలు వనవిహారలీల 

లెనయ+ జిల(గిరి వనలక్షు లనంగ నచట, 

ఉ. ఎన్నలి వెలగా? చిజిది[వేశట మొయ్యన' (గింది కీడంయా( 

జన్ను లమీ(ద ( (గిక్కి తీసి సందెటిదండలు పొంతనిక్క_(గా 

సన్న పు(గౌనుది(గం గడుసన్న ముగా ముని వేళ్ళ నిల్చి తా 

బొన్నలు గోసె, జేతులను బుప్పొడి యొ ప్పెడుకొమ్మ కొమ్మల౯జా. 

ఉ. అతటి నతలోదరుల కందజ కందుల కందరాని పూ 

గుత్తుల జూపి చేకొలంది. గోయుడు మీరని (గుచ్చి వానికై 

యొత్తుచు( చేయి ద ప్పె ననీ యించుక జాజ(గనిచ్చి యక్కులకా. 

హత్తుచు నంగసంగసుఖ మందిరి కొందటు (పేమ గాముకుల్ , 

185 

168 

184 

165 

16 
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ఉ. దేహము లాకు(ద్/౧లకు( దే/కువ సూప నవీనగుచ్చక 

[గొహక లై నకాంతలకు ఘర్మజలం బుదయించుచుం దియ 

స్నేహర రసాకృతిం జెలువు చేకొనంగా మకరందబిందు సం. 

దోహసమావృతంబు లన. దోంచె. దదీయముఖారవిందముల్, 

ఊఉ. కాంతు(డు వోలె సోలి యలకంబులు( బయ్యెద లొత్తుచు న్వన 

| శాంతులు దీర్చుచు న్మిగుల( జల్లనివాసన నావనస్థలో + 

పాంతనిదాఘవారికణహారివిహారి యనంగ నింతుల 

నృంతస మంద, జేయుచు వసంతసమీరు(డు వీచె నయ్యెడకా. 

అంవెః పువ్యు(బో(డు లంత. బుష్పాపచయ కేళి 

చాలు ననుచు నాత్మ సఖుల( గూడి 

భూతలేం[ దు. డొక్క చూతతరుచ్చాయ 

నుంట దెలిసి వేడ్క నొయ్య మగిడి, 

క, మనసిజునకు( బొడసూ పెడు 

వనదేవత లన (గ వచ్చి వనజానన లా 

జననాయకునిం బువ్యులు 

కనుకని( గానుకలు చేసి కను(గొని రచటకా. 

a * (కొక్కారు మెజపుగములను 
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పీయనములతో నృపు గని 

డాయం జస నేర్పు చొప్పడర (గా బలికెళా. 198 
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ఉ. ఆంబుజబంధు తేజ మధుర్యామవణంబున నుండి సర్వలో 

కాంబిక యైన చండిక ( చీయంబున( గొల్వంగ నాకు నూజువ 

గ్రంబులు వోయె నంతట( (బసన్నత దేవత నిన్న నర్గరా 

| తంబున దంతపం కి కి విశదద్యుతిచందిక పర్వ నిట్టనెకా 

UK 

. 

* నీచేసినతపమునకు య 

థోచీతముగ వి[క మార్కు? డొసంగెడు నతనికా 

వే చని వేండుము నావుడు 

సీ చక్క టి నిన్ను గొల్వ నే. బనివింటికా. 

అని విన్నవించిన నవ్వసుంధరాపురంద రుండు 
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చండికయే 

199 

200 

యిట్లాన 

కీచ్చెనో కాక యీవి|పుండే నెపంబున న్ను బ్బించిధనంబు వడయం జూ 

చెనో యె దిన నన్న ంతటివానింగాం దలంచి వచ్చుటంజేసి యూతని యాళా 

పరిపూ ర రిచే సెద నని నిశ్చయించి. 

ఆ.వె. దేవిమాట కల్ల గానింప(గా రాదు 

(౫ 

em 

నిన్నురిత్త వంప నీతి గాదు 

నీతపోమహ త్వనియకికి. దగునంత 

యనఘ యిష్ట మెద్దియడుగు మనిన, 

. మాకందవనములో ని 

చ్చాకేర్తులు వెలయునట్టు చండిక పేరకా 

నాకొకనగరము వలయును 

జేకొని నిర్మింపు రాజశేఖర యనిన కా, 

. సంతోషమున మహేకాంతు. డచ్చటి కేగి 

సర్యసామ|గియు( వాొల( గూర్చి 

మహనియగ్భృహములు మండపంబులు సోమ 

సూర్యవీథులు( గోటచుట్టుపరిఖ 

20| 

వబ 

208 
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అనుదొంద( జండికాయతనంబు నాపురి( 

గటించి కాపుల? బటు కొలిపి టే పే 

నియుతస ంఖ్యములుగ హయముల జంట్రను 

నాజఖునూజే నుల నతని కిచ్చి 
గి 

ఆ వె. రాజు? వేసి పిదప రాజుకట్నంబున 

కనుచు మూడుకోటు లర్జి మొస(గి 

UX 

OX 

_ పటహపటునినాద భంగి చిక్కుల. గీర్తి 

పిచ్చలింప మగిడి వచ్చె? మురికి, 

. కొవున నాతని సరిగా 

నీ వీగతీ భూమి క్రీ ద్రి నెఅపిన నెక్కం 

గావచ్చు నిటి వితరణ 

మెవెరవున దొరకదేని నింటికి* జనుమా. 

. అని పల్కటటయు. 

. ఊఉల్పంబున భోజమహీ 

వల్దభు( డాళ్చర్య మంది వదనొబమున 

న్వెల్ల(దనము వాటిల్ద(గ 

నల్దన( దా దిరిగి చనియె నంతఃపురికికొ, 

| చ|కీభూతక తోర శార్గ వితత జ్యా వల్తరీము | కబా 
౧ 

ణకూరోగసమానసంసు స్ఫురణ కర లపుం ఖీభవ 

చ్చకా (సద్యుతిమా తనిర్హశిత రషఃపక్షవాతట్విష 

చ్చ|కాటోపతమఃపసారుని మవాచ క్రవర్యంకుని౯. 

| ఆలోలాలకజొలభృంగయు తవకా9ంభోరుహోజ్బంభిత 

(పాఠలేయాదితనూభవాకృతి మతి, పా పాంధక చ్చేదనో 

148 

204 

205 

206 

207 

208 
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తాలాభీలకరాళ శ వాల ధరణ! తాతామర|వాత పూ 

ధల క్షి యతపాదపద్మ యగనం జం'దార్గచూడామణికా, 209 

మాలిని. ఉరగనికర వేసీ యోగనిదాభిలాషి 

గిరిదరవరదాయిీ క్షీరవారాశిశాయీ 

పుఠవిదళనద కా పుండరీకాయతాణా 

సరహరవహారిరూపా సతఃనితణఃసంరూ పా. 210 
త్ర ల్ో 

గద్యము. ఇది రాయగజగంధవారణ వై రిమండలిక భేకఫణీంద్ర ఏర ఘోట్ట 

విభాళాది బిరుద |పకటచారి త కళింగ దేశ నిర్ణూమధామ త్యాగనాగార్జున 

కర్పాట్బద విశాం ధమహారాష్ల సం భూ పాలరూపనిపుర నుందరచరణారవింద 

సనద పోలి పురవరాధిశ్వర వెలనాంటి పృథ్విశ్వర రాజ్యసముద్దరణ © 

కొజవి వెన్న యా మాత్య పు ః త హరితసగ గో|తపవి త సకలసుకవిమి|త కస 

రాజతనూజగోపరాజ విరచితంబై న సింహాసనద్యాతింశిక యను కావ్యంబు 

నందు వికమార్కు. కృతజ్ఞత్వ చాతృ త పశంసనం బన్నది తృతీయా 

శాంసము, 
మీ 
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చతుర్భాక్యా సము 
ష్వూక్నుకోస్యింక్నాలకో 

-: ఏడవబొమ్మ కథ :- 

క్ శ్రీ సనకుంకుమసదృశగ 

థ్ స్థిసమూహపళ స్పిపరిదీపితవ 

లపటుతేజో మయ 

కౌసుభక మనీయవేషి( గంసద్వేషి౯ా, 

శ్ 
021 

UX . తలపున నిల్చి పెదల హితజుల6 దద్ జుల( గూర్చి భోజమం 
ది వ ణః 

డల విభు( డిష్టలగ్న మున డాసి మహాసన మెక్క._( బూనయగా( 

బలికె( దదీయపుతిక నృపాలక నిల్వుము వికమార్క-భూ 

తలపళి( వోలు తెంపు బలదర్పుము లే కిట నెక. వచ్చునే. 

క, అనవుండు నాతనిసాహస 

మును సత్వము నెట్టిచంద మున, బెం పొదవె 

న్వినిపింపు మనిన నుల్రస 

మున నేడవబొమ్మ పలికె భోజునితోడన. 

శా, సత్యాలంకృతభాషణాభరణు( డుత్సాహ|పశ స్తోదయుం 

డత్యాసన్న హితో పభోగ్య విభవాయతాధిక ప్రాభవ 
(పత్యాదిష్ట సు రేశ్వురుండు నయసంపన్నిత్ఫ్యు(డా వికమా 

దిత్యుం డుజ్జయునీ పురిం బర(గె నాదిశ్య[పభావుం డనన్. 
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బి 
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జబాపంబునెడ రాగంబును, గీరి సంపాదనంబునందు 

| సంత తిసమృద్దుల యెడం గామంబును, ధర్మవిరోధుల 

నిశువులకడు యెడం |[గోధంబును, దుర్విషయంబులకడ లోభంబును, 
న. 
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ఆ వె. ఆ ప్రవర్గ సహితు( డె యేగి దుర్గంబు 

లూళ్ళు నదులు గడచి యొక్ళ-_నా(డు 

వృక్షరమ్య మగుచు వెలయు నుపద్విప 

మందు! విడిసి విశ్రమార్గ మరిగి, 10 
వ స్పాటికసోపానంబుల 

హాటకమయభై రవాలయముముందట మి 

న్నేటిగతి కుద్దజలరుచి( 

బాటిల్టంగ ( గనియె నొక్క_పద్మాకర మున్. 11 

వ. అందు. గృతస్నానుండై యుంటిం బసిండిగుడిం |బవేశించి. 12 

శా. ఆలోనం గనియె న్ఫుజాష్టక భూషాకీర్ల త్న |పభా రు ద్ భి 
జాలోన్మి శితర కచందనపయస, సంధ్యా భసంకాశదే 

_ హాలంకారు మహోరగ, పకరజిహో హ్వాసన్నిభో 

జ్యాలాకారక రాళ కేళముఖదం షా భే రవున్ భె రవున్. 18 ప్ర) 

కం అట్టిమహాభై రవునకు 

దట్టం బగు భకితోడ దండాకృతిగా( 

గ దైదుర (మొక్కి- లేదుచు( 

బట్రిక పెనున్న యొక్క పద్యము! గని యెకా. 14 

ఆ.వె. ఎవ్వ(డైన నిచటి కేతెంచి తనతల( 

దాన (తెంచికొనిన( దత్తణంబ 

మొండెములునుదలలు రెండునంటికొనంగ 6. 

బతియు( బడంతుకయును[బదుకంగలరు. 15 
వ. అనునట్టి పద్యార్థంబునకు( గలంగి తత్వార్గం బవలోకించుచు. 16 

1. అభిలవృక్షరమ్యమగునుపద్వీపము నందు, 
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క, చంపుడుగుడి' యిది యనియా 

దంపతులకశేబరములు( దలలుం గని త 

తృంపాదితభయర్శాదా 

కంపితు(డై సెట్టి బెగడి కన్నులు మూసెన్. 17 

OX . తదనంతరంబ చెదరిన 

హృడయము( దనలోన నెట్టకేలకు? నిలువం 

బొద ఇ పెట్టి వెడలి యొక బా 

రి దొల(గె నని విడిదలకు. దిరిగి చనుదెంచెన్. Co 

. ఆరే యచటం బుచ్చి వి 

కారవిహీ ానాత్ము( డగుచు గలమున( బారా 

వార నడిమికి( జని యా 

ద్యారావతిపురము సొచ్చి తతొ, _ధములోన్. 19 

UX 

మహ్మాసగ్ధర, కనియె న్ఫూపుతజిష్లున్ ఘనదురితమహాఖండనావిర్భవిష్టుకా 

నమాలాలంకరిషకా [వజవనవిహర ద్వల్ల వీ కేలితృషు౯ా 
: చ రా [34 

దనుజందై )కాసహిష్టుం ద రళ మణిమయద్వార కాబద్ధ ధృష్టు౯ 

దినక కృత్క_న్యావ రెమ్లుకా ద్విజపతిగ తివర్ధిష్ణు గోపాలకృషు౯. 20 

OX . కనుగొని యాదేవునకుం 

గనకంబులు మణులు. బూజు గావించి [పియం 

బెనయ' _బణమిల్రి నిటలం 

బున( జెతులు మొగిచి వినయమున వినుతించెజా, 21 

com . ఇరుజోడుమొగముల యెజ్దని కొమరుండు 

నేర్పున బనులెల్ల దీర్పు చుండ. 

1. చంపెడుగుడి. 2. నెట్టకేనియు. 
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దప్పనియోజతో( దనపిన్నపాపల 

నాడింప( దెల్లని కొడ లుండ( 

గలిమియా నిల్హాలు కలిమినీనెడుచూడ్కి( 

బెంపుడుబిడ్డల వెంచుచుండ( 

గమ్మని యమ్ములు గల్లు ముద్దులపట్టి 

చిల్పంగి చేతలు చేయుచుండ. 

ఆ,వె. గాలి వేల. గన్న గారాబు(గూ (తురు 

మొదలివెల్సు( గూడి మురియుచుండ 

నల్చపాల వెల్లి యిల్లుగా( గాంపుర 

మెజి(గి చేయు మేటి దొరవు నీవ. ల2 

సీ, పాదతీర్థం బతిపావనం బగుటకు 

శిరమున నిడుకొన్న శివుండు సాక్షి 

కల(డన్న నెందై నం గలుగుట కుర్చిలో ( 

బంబిన యుక్కు. (గంబంబు సాకీ 

తలచిన యంతనె తల(గక యర్ధుల 

రక్షించుటకు( గరిరాజు సాతి 

యాచం[దతారోర్య మగు దానశ డికి 

| ధువపదంబున నుండు (ధువుండు సాక్షీ 

తే.గీ. తాలిమికిం గాల. దన్నిన తపసి సాక్షి 

భాగ్యమున కాదిలమ్మే చేపట్టు సాక్షి 

[తిభువనగురుండ వగుట విరించి సాక 

నిన్ను వర్ణింప నలవియె నీరజాక్ష. లిఖ 

నిరోష్ట్యదండకిము వా జయకృష్ణ! జయకృష్ష ! కృష్ణ: స్థిరాస్యందనస్థాన 

నానా దినధ్యాననానాసితానేక సీనారజో నీక రథ్యాతిరథ్యాళి సన్నాహన 
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ద్ధరాజన్య జ వ్యాగతానన్య పాదృశ్యదృణ్యంగ హృష్యజ్ఞరాసంధ సంధాన 

యంతాదియత్న క్షయాదాయి నీతి శితాసార! సారాంతర జ్ఞాన దాసాహిత 

ధ్యాన సన, దతేజః కళాసంచితానంద! నందాంతరంగాంతర గంగన్ని జానం 

సీరాకరాారరాకానికాధీళ! ధిశ ససంచారసంచేయ సతీ. ర్తినారీలసన్నా 

రదారాధితాచా ర దీరా రాంగ నానాయకాద్యంతరాజా తళాస్త్రార్థ సారాశయాగణ్యః 

తిచా్నాయ  రాధానిరంత స్తనా గ్రిస్థల క్రీడనా యత్తచి త్రస్థిరాస కలీ 

లానటీరంగ రంగస్థలిసాధనా హృష్ట గ దుష్టాహితా భేదనాకాలసంజాతరాగాఢ్య 

నే తాంతకంసారి హింసొకళాదక్షః దిక్షకియానాళశనాకారారకాళాక రేశాది 

గర్హర్గణాధీ శళ స్రీ సహా స్రీజయి శ్రీరణాసార నిస్సారితాకారి నీరం్యధ తేజోల 

సచ్చ[కః చ[కాకృతి శాఘనీయాంతశార్ జాతతజ్యా లకానిర్గతాఖండకాం 

డా|గ ఖండీకృతారాతి సంఘాత! ఘాతస్థలత్కాశియాహీంద ఫర్షాళిరంగ 

క్షితి కీడనాహర్షణాశళ్చర్య కార్యాంగహారాయతిజ్ఞాన సత్యక్షణాస క్తచితాది 

తెయాదిసి ద్ధాంగనాకి కిన) గ రీయక్షసంకీ రితానంతకి ర్తి సగాధార!ధారాళ ధారాధ 

నాకాక నీలాంజన దీందీరా సల సచ్చికర గాహకాళింది హేలాకరాళాాగ 

శాంతాది సంతత్యహంకార! కారాగతారాతినాది 
ల 
సు 4 | కృషే గాతనాశే కేళి భి లజ్జగజ్జాల: జావాంతగాఢాంధకార a భళి q గా శి న. ౭9 

చ్చిదానంద కృత్యాకరాది త్య నిత్యాహిత స్పే హసంరక్షితా శేష రక్షస్సతీసం 

ఘద్భక్కజ్ఞలమాకనాశీలధారా డరాధార ఖడ్యాగ లగ్నా హితానీకరకాధర 
ళం ఆన 

చ 

శ్రి ల 

ణాంమీ స సిరానంద సం ్రంద నాగ్నకరో్డ జాతాదితేయారిసీరాధినాథానిలా 

గార కాంతిచ్చటాకాంత సంధా *సతాలీల! లీలాలసచ్చారిణీగీతనీ రేజసంచారిణీ 
రాజరాజా[గణే, 

94, 

ఆనుచుం బెక్కు విధంబుఐం బొగడి సాష్టాంగంబు గా (మొకి్కి- ధ 

న్యుడి (గా దన్ను. దలంచికొంచు జనమాన్యుం డౌచు నుజేని క 
జ 



ల్రన నేతెంచి మహీతలేందు నధికాహ్చాదంబుతో. గానుక 

లొని దర్శించిన నావణిక్ప్రవరు సదోషిం [బయం బందుచు కొ. 
a) ౧౩9 

ఆ వె. వైశ్యచంద్ర నీవు ద్వారకానా..నుకు 

చరణ సేవ కేగి తెరువు నందు? 

గత యేమి గంటి వత్తెజం గెజీ(గింపు 

మనిన ధనదు! డిట్టు లనియె. బకికి. 

క ద్యారవతి కేగు తెరువున( 

బారావారంబులో నుపదీపమునన్ 

ఖై రవుగుడిలోపల నతి 

భై రవభావార్థమైన పద్యము. గంటి౯ొ. 

వ అది యెట్టిదనిన. 

ఆ.వె. ఎవ ,డెన నీచటికేతెంచి తనతలం. 

UK 

స ములు 

దానె తెంచుకొనిన( చత ణంబ 

'మొండిములునుదలలు రెండు నంటుకొనంగ ( 

బతియు( బడ(తుక యును |బచుకగలరు. 

. కథ గాడిది ముందట నో 

మిథునము మొండెములు? దలలు మేదినీ: బడవే 

(పథ హేతువులై నవి త 

త్క_థనంబున నామనంబు తలశెడు నిపుడుకా. 

నావుడు వ్మికమార్కు(డు మన .బున నుత్ఫుకు( డై ఎ 

నీ వటు రమ్ము పోద మని నిక్మలఖడ సహాయు. డెచునా. 

వణిక ఇ 

151 

బర్ 

7 
28 

వ్ర 

1. రుండములకు6 దలలు రండు కంటు కొనంగ? _ తుండములకు( దలలు 

దెండ్రు- చిన్నయ్య సూరి, 
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వ. 

UX 

'తోవన యేగి యచ్చటి సరోవరతీర్గము లాడి ర కపూ 

జావృతు( డై డన భై రవుని సద్మము డగ్గటి సెటి మాన్ప(గః౯". 
రు 

. తద్వారంబున సెట్టినుంచి చని యంత ర్యేది'పె భు_క్తిము 

కిద్వారం బగు కాళినాథునకు భ _క్తికా మొక్కి. సంతుష్టుంజై 

యుద్వేగస్థితినుండి ధై ర్యమతితో నుర్వీశు. డచ్చో మను 

పష్యద్వలద్వద్విశిర 8క బంధములు, బద్యంబు న్ని రీకించుచున్ 

. తద్యోగ వ్యంజక మగు 

పద్యార్థ ౦ బెజి(6గి దాని భావంబునకుకా 

దం శదిరి” మనుచు. దలయుకొలంది 

మృతు ఏజీ హ్వవ్ వోలె మెజు (గులినెడునట్టి 

కడిందియడివ మెత్తి మెడకు(బూనె 

. ఆలోన నతని సాహస 

మాలోకించుచు( (బసన్ను (డై పార్థివ నీ 

పొలం  గల్లితి నని భూ 

పాలునిఖగంబు కెతపాలు(డు ప్రైజ్. 

॥ అప్పుడు మొండెముల్ చలలు నంటుకొనంగ వదూవరుల్ [ప్రియం 

బొప్పంగ లేచి [మొక్కిన సముత్సుక మానను డెచు భైరవుం 

డిప్పటిసాహసంబునకు నే నిదె మెచ్చితి నిష మేర్పడం 
జెప్పుము స్చీక్ష నిత్తు నిట? జకుజ నన్న కతండు ' మొక్కు_చుకా. 

లెద 

నే. 

865 

6 

1. దేవ వీరికిట్టి తెజిగున నీశిరశ్చేద. 
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UK 

ox 

డల 

నానతిమ్ము నాకు నని విన్నవించిన 

భై రవేశ్వరుండు పలికె నిట్లు. శి? 

. రత్నోద్భవు డన6గా నొక 

రత్న వ్యవహారిసుతు.డు రత్నంబుల క్ర 

రత్ననిధిలోనం దిరుగుచు 
యత్నంబున నిచట విడిసె నాప్తులు. దానుకొ, ఫేర్ 

తద్యేశ మజియు నొకడు స 

రిద్వల్లభసలిల ము త్రరింప(గ నొకచో 

నుద్వ్యాహ మునకు నేగుచు 

సీదీపము( వేధె నిజసుహృద్వర్శముతోకా. a9 

. ఇక్కడ నయ్యిచ్దణు ని ట్లిండొరువుల మహిమలు మెజయింపుచు( గలసి 

మాటలాడునెడ రత్నోద్భవుండు నీనామం బెద్ది యేదేశంబునుండి యెచటి 

కేంగుచున్నాండ వనీన నతండు నేం జంద కేతుం డనువాండ మగధదేశంబు 

నుండి రత్నద్విపంబున కేయగచున్నవాండ నం దొక విశేషంబు గలదు .40 

పద్మాకృతి రేఖలు కర 

పద్మంబుల నొప్పుచుండ? బద్మకు నెనయైై 

పద్మావతి యనుక న్యక 

పద్మానన గలదు జూతి పద్మిని యన(గలా. 41 

. (పస్తుతలావణ్యగుణని . 
ర స్తపసవాస్త్రమాహనాకోొరిణి సం 

(త సకురంగేక్షణ తా 

ల_సని యది మద నరాజ్యలకి యు( టోలెకా. 49 

 కలునలు( జ[క్రవాకములు( గంజముయు న్చిసకొండము ల నరి 

బలర(గ దీని లోచనకుచాననబాాహ: స మానలత్షీ గా 
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వలయు నటంచు6 గోరి యుదవాసమునందు' దపంబు సేయుచు 

న్నిలుచుట(గాక యెప్పుడును సీట్ జలిం బడనేల వానికికా. 
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దానితం|డి తొల్తీ తగినవాది 

బనిచినా(డు గానం జఫియెద ననుడు రి 

త్వో దృవుండు( దాను నుత్సపొంచి 

. ఆతరుణి యెవ్యరికి నే 

నాతని బదు కొప్పు ననుచు ననుర క్రి మనో 
జాతుసిచేతల( బడల న 

తీతము మును విన్నభంగి దిట్టతనమునకా. 

. ఆకన్నీయ( దజ్ఞనకు(డు 

నా కిచ్చెద నంచు మొన్న నయముం [బీయముఠ 

గై కొన జేప్పి పుచ్చిన 

నాకడ కే నేయచంద మది యెజబుటగలాకో. 

_ అనుడు మత్సరసముత్సేకంబున. 

. అతని పలుకులకు నాతం 

డతికుపితుండై న వాండు నధిక కోధో 

న్వితు. డయ్యును “మూలం వె 

రతరోః శ్రీ యనినమాట: (పకటంణయ్యే కా. 

. అన్యోన్యం బిటు దూలుచు న్మనమునం దందే(గుచో'నెవ్యనీం 

గన్యారత్నము గోర దాతండు కులోత్కర్గంబు వాణిజ్య ముకా 

hab RE 

48 

44 

46 

47 

48 

|. న్మనమె నే;డండేగుచో, 
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సన్న్యాసంబును జేత పంత మని మాత్సర్యంబుతో నాత్మసొ 

జన్యం బెల్ల. దొజంగి'లేచి చనుచో సంకల్పసంసిద్ధికై. 49 

UK సద్భావము గ కొని ర్ 

త్నోద్భవు( డిక దై వబలమ యుచితం బని తా 

నద్భుతముగ _మొక్కుచు నిట 

మద్భవనము( వొచ్చె దురభిమానముపేగ్శికా. 50 
a 

Ux గు సొచ్చి నాకు సా(గిల( 

బడి |మొక్కు_చు( బలికె నెన్నిభంగులనై నం 

బడ(తుక యిది నా కబ్బిన 

మిడిదల యొప్పించి నిన్ను మెప్పింతు(జుమీ. ల్] 

చ. అని యొడంబాటు చేసి వినయంబున (మొకుగాచు నంగి చం[దకే 

తునిపని కేతు వుట్టం దనదొడ్డతనంబు నటించి రత్నకాం 

చనమయ మైన దీవి రభసంబున( జేరి కడంక( గన్యకా 

జనకుని గాంచి చెప్పె నిజసంవరణోద్యమ మప్పు డేర్పడ౯. ర్లి 

సీ. ఆతటి నాచంద కేతుండు చనుదెంచి 

తనరాక చెప్పిన దద్ద్గురుండు 

నిద్దఅ కర్చన లిచ్చిన( దాంబూల 

గంధపుష్పాక్షతల్ గ కొనంగ( 

దొడవుల కెల్లను దొడవైన కన్ని యః 

దొడమీ(ద నిడుకొన్న యెడనొకండు 

తెల్లసం పెంగలు దివ్యంబు లివి యని. 

సమముగా నిచ్చిన జం|ద కెతు( 

we 

1. దొలంచి. 
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దొలుతదేవయోగ్యములన(దోడియాత( 

డిషదెవత కర్చించి యెలమి€ దిదప 
యలు 

| 

వీని ముడిచెద నని యొడిలోనదా(చేె. ర్ి 

ఇరువురచేష్టలం గని మృగేక్షణ యల్లన లేచి హంససుం 

దరగతి లోనికిం జనినః దండియు నిద్దజపెళ్ళు జాడలుం 

జరితములుం దగం దెలిసి సామ్యము గల్గిన పీకలోన నె 

వ్వరి నవుణగా దనం జను వివాదము బాలికచేత( దీతెడుకా. ప్శ్తీ 

. ఆతరుణి మెచ్చి కైకొను 

నాత(డె మాయల్ల్డు( డనుచు నచటికి6 జని క 

న్యాతిలకము( జంకిట నిడి 

వాతెజ ముద్దిడుచు బుజ్జ వంబున( బలికెకా. లర్ 

ఒడి( |బసూనముల్ దాంచె రత్మోద్భవుండు 

తుజిమికొని యుండె. జం[దశేతుండు దొల 

సీకొల(ది ముద్ద జందును నీకు! జూడ 

నొప్పుగా రసికు( డెవ(డొ చెప్పు మనిన. ప్రి 

పువ్వులు గొను మని యిచ్చిన 

యవ్వెశన తుబుముకొన్నయత( డెవ్వ(డొ వా 

నవ్వంబడు నారులచేత నాకుం జూడకా. 57 

+, అనీన, దండి విని యితండె జాణ యని నాకు సితివాక్యంబు దోశ 

చున్న యది యెటనిన. | ర్ి 
య 

వనితాభోగము లంచము 

ధనము సుభాషితము విరులు దాంబూలము. బం 



టై 

చతుర్తాశ్వాసము 157 
థి 

డినపండును సిదాన్నం 
ణ ధ 

బును దడయక కొన్నవా(డె భువి జాణ యగుకా, నిల 

అనినం బద్మావతి యీనీతివాక్యంబు దప్ప దిప్పటి కుసుమంబులు దివ్యం 

బులని యిచ్చుటం జేసి తోడియాతండు దెవతార్పణంబు చేసి మతీముడిచి 

కొనం దలంచె నెయ్యి పాలలో నొలుకు టయ్యు దేవతాపరాయణుం 

డగుట సాలమంగళహేతువు మానుషబలంబుకం టె దైవబలంబు (పబ 
అంబు ముఖీ యింతియకాదు. 60 

ఆకుసుమంబులు దేవత 

కై కోరికి డాంచికొనినయది చూడంగా 

నీకడకు వచ్చునెడ నను 

గె కొనుటకు మొక్కు. టొకటి గలుగ(గ(బోలుకా. 61 

. అనినం గూఃతు నలంకరించి మది నెయ్యం బెచ్చటం బుషి నా 

తనిపై వైవుము వాడె భర్త యని నూత్నంబె న పుష్ప!సజం 

బెనయం చేతికి నిచ్చి బంధులు నిజాఫిష్టార్గముల్ ' వచ్చుుకం 

దున వాద్యంబులు [మోయంగా నెలమితో( దోడొ-ంచు నెతెంచిన౯ా. 62 

॥ రత్నద్విపంబున. గల 

రత్నంబులలోనిదివ్యరత్నము" కన్యా 

రత్నము దా వనమాలిక 

రత్నో దృవుమీంద వై చెరాగం బడరకా. 68 

అవ్యేళం బద్మినీరాగకారణంబగు గగనరత్నంబుపగిదిం బద్మా వతీకృతాను 

రాగుం డగురత్నోద్భవు శుభోదయంబునం జం, దశకేతుండు ప్రభాతచం 
దుకియం (బభాహీనుండై లోనం గుందుచు జలధి(బడందలంచిన నది 

1. ఫీష్టాఘముల్, 2. మొదలిరత్నము. 
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బెంపడరంగ నల్దునకు( బెండిలిచేసి తదియసత్కి9యా 

లంపటు(డై సువర్ణద శలక్షధనం బరణంబు నిచ్చియా 

దంపతు లుల్హసిల్ద(గ ( బదంపడి వారల నంపె నింపునకా 65 

రత్నోద్భవుండు నిట కతి 

యత్నంబున వచ్చి వంచితా ప్రజను౭డై 

నూత్న వివాహశ్రి యగు 

పత్నిం జేపట్టి నాదుభవనము. సొచ్చెన్. 66 

. చొచ్చి పణమిల్రి 67 

. దేవా మొక్కి-దె వచ్చె నంచు శితశన్రిం గంఠనాళంబు స 

ద్భావాధిక్యము దోప. [దెంచుకొనినం బద్మావతీకన్య (పే 

మావేశంబును భ క్రియు న్నిగుడ(గా నాభంగి నిచ్చో నిజ 

(గీవాచ్చేరము చేసి వాలె. బతి పె( గీర్లోచ్చలదకయె 68 

. అట(6 దమమూశలోన పితు లాతనిం గానక జాడ వట్టి యి 

చ్చటి కరుడెంచి తున్క._లయి చవద్చినవీరల( జూచి మదృహం 

బిటనట నాదటం బొరలి యేడ్చుచు నెత్తులు మొత్తుకొంచు ను 

త్కట మగుదుఃఖవహ్ని( గడు( (గాంగిరి వే(గిరి దోంగి ర|శులకా. 69 

. తదనంతరంబ యిద్దణి నె త్రీకొని వలి 

కరుగ( జూచిన నేను గరుణ కల్మి 

మీలళోన నొక్కా6డు మిడిదల యిచ్చిన 

దంపతుల్ (బదుకుట తథ్య మనిన 
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థి 

నొమాట కుల్కి మిన్నక కాలభై రవుం 

డీలోన నిద నిట్లు (దుంచె 
చి యు 

నింక నెందజ': జంప నెంచినొా'డో యని 

విడిచి కన్మని గుడివెడలీ పాతి 

శ్రే గ్, రేను నామాట పద్యంబుగా నొనర్చి 

(వాసి నిలిపితి నంత నెవ్వారలైన 

[మొక్కా ( జనుడెంచి కాంచి విదిక్కు పడుచు 

వెడలిమతిచూడ రిట వెళ వె(కిపట్టి 

. వ్రీర్మాగణీ యగు నీచే 

పిరిద్దజు (ఖదికి రిలక వేండుము దగ సీ 

కోరిన కోరీక లిచ్చెద 

భూరమణిరమణ సర్వభూతద యాత్మా 

. అనుడు నతండు మణీయుం (బణమిల్లి, 

. సకలారసిదళిదే 
థి Qg— 

వ! ోకలొ మైలారు భైరవా” యనుపలుకుల్ 

[పకటంబుగ రాజ్యముతో 

వికలత్వము లేన్మిబడుకు వీరల కి వ్యూ. 

, అనుచు న్వే-డిన వానిసాహసము నత్యోదార్యాముకా భై రవురి 
డనుర క్రిం గోనియాడి పొరలకు. (బాజ్యం బై నరాజ్యంబు( జర 

దనశై లసలి గల్ల నిచ్చి తనలోం దొ సన్నిధిం బొందినజా థి గ 

ధనదుం గూడి కడంకతో మగిడె నాధా తీశు( డుజ్జేనికి ౯. 

- ఆభూపతి గుణములు సీ 

కేభంగులనై నంగలుగ విక మగుదుమనం 
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[జాభవము( గరిమ జాబ 

నాభోజు(డు తిరిగి చనియె నంతఃపురికికా. 7 

తం గొంతకాలంబు చన(గ. 

యాన ఎనిమిద వబొమ్మ కధ ?== 

కాశాబమలికాక లి 
జై ae) 

కాశారదసీర దెందుకై రవహంసా 

కాశాంగవికాసిత పకాశు గిరీశుకా. 77 

తలు శకునజులు నాముచితం బస ల న్నము చెప్పగా సము 

క్ఞాలక రవాలహస్తు, డయి వచ్చి మహాసన మెక్కజ( బూన (గో 

నిలునిలు మంచు. బలె.(గడు నేర్పున నచ్చటి బొమ్మ యిమ్ములకా. 78 

సాహసభూషణుసరిగా 

సాహసగుణగణము లేక చనునే యెక్క, క్రి 

. ఇవ్విధ మున బలికిన నృపు 

డవ్వీరుని బలిమి తెంపు లవి యెట్టి వన 
న్నవ్వుచు నప్పాంచాలిక 

సివ్వజంగందంగ. జె జెప్పె నిర్యచనముగకా. 80 

రీంపుము బోజభూ వర నిలింపాదీశ సంపాదితా 

సోక స్నేహవివేకనాక కయువతీస్తోత్రకపా తుండు ధా 
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(త్రీకాంతాపరిఖోగ్య భాగ్యనిధి కీర్తి౯ణ విక్రమాదిత్యు( డి 
ర్రైకచ్చ్యత్రముగా! దనర్చుచు జగం బేలెం గృపాలోలు(డై. 

క, ద్యాతింశద్భాగములను 

ద్వాతింశ ద్వార మైన వ[జాసనముకా 

ద్యా!తింశదాయు ధములుజా 

ద్యా(తింశల్లక్షణములు దగునాతనికికా, 62 

Pd . దుర్గరక్షణమును దుష్టశిక్షణమును 

శిష్ణపాలనమును జేయవలయు 

వర్ణధర్మములును వనములు గుళ్ళును 

జలజాకరంబులు నీలుపవల యు( 

గృషియు వాణిజ్యంబు గృహజివధనములు 

నాయవ్యయంబులు నరయవలయు 

ననదల నర్జుల నార్తుల బాతుల 

బూజ్యుల విపుల చోవవలయు 

తే.గీ. బలము.దెంపు(గలిగి యలయకయు(గరుణ యు 

జలము నిలుకడయును జరుపవలయు 

నయముళబియమువై రిజయము గార్యముంగొల్వు 

నితరరాజగతుల నెజు(గవలయు. 88 

క, అన నున్ననీతివిధమున = 

ననువుగ భూపతులవలన నయ్యెయుపవ 

ర్రనముల జరిగెడు నృపవ 

ర్రనములు( దెలియచు నతండు ధరయేలంగకా, 84 

క. చారులు చనుదెంచిన. బతి 

వారలచే నన్యదేశ వార్తలు ఏనుచు 
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న్మీరు చరించిన యాకొ 

రంబున నేమి గలవు చిత్రము లనినకా. ర్ (a 
పాం 

రల 
6 

వసుధేశ యచ్చట వై శ్యుండు ధనపతి 

యోజనాయతమైన యొక్క చెజువు 

గట్టించి లో-తుగా( గావింప నందులో. 

బుడి సెండునీళ్ళును బొడమకున్న 

వగచి యింటికి. జని మగిడి నిచ్చలు నట్ట 

వచ్చి యాకట్టపె వచ్చనూర్భు 

చుండ(గా ముప్పది రెండుల క్షణములు 

గలవానికంఠర కంబు లిమ్ము 

Void 

ఆ.వె. చెజబువు నిండు ననుచు జెప్పె నంబర వాణీ 

దాని కాత డటివాని( గూత*( 
ద్ర a.) 

బూని యేడుకోటు లైన బంగారున( 

ఆ.వె. “అవని (దిదశలక్షణాన్వితు. డగుటిరు? 

డిచట( గంఠభర మిచ్చెనేని 

స ప్రకోటిమూల్యత పకాంచనముల 

(పతిమ లెడు నతని పాలు సుమ్ము.” 

మ. ఆని యిట్టున్నది విస్మయం విది నృపొలా గేసరా నావుడు 

న్విని యత్సాహముతోడ( దత్సహితు(డె విశ్వంభరాధీపండుం 
జని యచ్చోట, దటాకమధ్యమున గర్జన్మర్ద్హశధ్వోనసం 

be జనిత శ్రీర మణ 1పసొద విలసతొ*ధంబు వీక్షించుచుకా!. 88 
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ఆ వె. అష్షదిక్కు_లందు నష్టభైరవులను 

దాండవమున నొప్పుతాండవేశు 

నెదుర శ్రీవరాహు నే(బదిచేతుల 

రాతికంబముతుది( !వీతిం గనియె. 69 

క. ఉర్వీప(డు సేతువున(ం జ 

తుర్మింశ తిమూర్తు లెదుర దోపగ? దైజగ 

న్నిర్వాహకు( డన నిలిచిన 

స ర్వెశ్వరు( జూది _మొక్కి. సద్భావమునః౯.. ల 

ఉ. అచ్చటిపద్యముం (బతిమ లన్నిటి నేర్పడ జూచి యాత్మలో 

నచ్చెరువంది భూమివరు. డచ్చెజు వప్పుడె నిండ6 జేయ(గా 

నిచ్చ( దలంచి వేళకొజ కించుక సేపు సహించి యుండ(గా 

నిచ్చయెజుంగుసంగ తి దినేశుండు డగ్గటె( బశ్చిమాంబుధికా. 91 

ష్, అంబరర త్న నింబ మపరాంబుధి. జేరంగ నెండ శె లశ్చం 

గంబుల ధాతురాగముల కై వడిం గెంపు వహించె, జ|క్రవా 

కంబులు తలడిలె విహగంబులు గూండకు నేగ(జొచ్చె( బ 
nm 6 (3p) 

ద్మంబులు వాడ(బాటె. గుముదంబులు సొంపున కెక్కా నిక్కుచుకా. 92 

ఆ.వె. పండు పెండ( దరులు పల్రవద్యుతులతో 

మెండుకొన(గ వరుణుమడమీ:ద 

నుండి వెలుగు పసి(డికుండ చందంబున 

నెండటె (డు (గుంకుగొండ నొప్పె. లలి 

co? . అపరాలి( [గీడించు నంబర స్రీ యొద 
ధి దె 

నిద్దమౌ కుంకుమ ముద్ద యన(గ 

నచట సంధ్యాదేవి కర్ణ కంబు లెత్తు ది 
కృతిచేతిమణిమయకల ళ మన(గ ఇ 
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వరుణుని ముంద జ? బరిచార కులు నిల్వ 

బట్టిన రత్నదర్పణ మనంగ 

నస్తాచలం బను హ_సిమ సక మున 

దిరమైన ర క్రచామర మనంగ 

తే.గీ. నిఖిలదిగ్యలయాంతమాణిక్య మనంగ 

నిట (పాంకిన పవడంపు(6 జాటయన(గ 
రు లు 

గటుతుద నున్న జేగుజుగ లనంగ 
యు 3 

నరుణమండల మొప్పె దినాంత మందు. 

క్, అయ్యెడ నర్కునిమండల 

మయ్యచలము డిగ్గి పశ్చిమాంబుధి సొచ్చెం 

వయ్యంది (గాంచి కమ్మరి 

చయ్యన( బదనిచ్చు నుక్కుచ కము మాడి_క. 

తే ఏ విధమున మలక లైన దె వగతిని 

సొమ్మువానిన మణి చేరు సొమ్ము నా(గ 

[దిభువనము లెల్లగలయంగ (దిరిగి గగన 

రత్నమప్పుడు రత్నాకరమున(గల సె. 

క. నెఐసంజ( [గుంకు గుబ్బలి 

చతి జజజజ నిను(డు డిగ్గజా అుచు( జనునా 

తతి నజిముజి నెగసిన "జే 

గుజలుధూళి యనంగ( గెంపు గుతికొని పర్వె౯ా. 

క. మిన్నందేడుతేజంబున 

నెన్నంగల యినుడు దీజె నిదె యెడ రనుచు 

94 

లీల 

96 

97 

1. తటివడితో నెగసివవేగుు. 



న్విన్నంతనె పజతెంచెడు 

మన్నీలన నప్పుడ యిరులుమన్నీ లస6గెకా... 08 

ఈక, లోకమున విగతదృష్టి వి 

వేకంబున( జ|కవాకవిరహానలధూ 

మాకారంబున జనములు 

చీకాకుపడంగ దెసల? జీకటి గపెకా. 99 

గీ, అర్కు_డే(గిన గాలా భలీల. 

దమము గప్పిన యెడ వియత్పథము దోంచె 

వరుస దప్పక దావపావకము సోకి 

చనినపిమ్మట ఘనతృణస్థలము కరణి 100 
క. నేలయు నింగియు నిండంగ 

వాలుచు దళమైన చీ6కువాలేచినః ద 

త్కాలంబున జన మొప్పెను 

నీలసలిలమునను గడవ నించినమాడ్కి_౯ా. 101 

=. యమునాజలానీల మౌ చిమ్మచీకటి 

పెల్లున జగ మెల్ల నల్పన్నైన 

దిగిన. ద ప్పెద మని యగజతోడను శూలి 

తనవెండికొండ పె. దలంకుచుండ 
సీదెస మతి గానరా దని హరి లకీ 

దోయిగా నమృతాద్దిబాయకుండ 

దీన బాసిన గానలే నని వాణీ తో 

డ్పడ |బహ్మ వెలినమ్మి వెడలకుండ( 

ళా 

ఈ ఈప ద్యము మొదలు *%*వణకు నొక|పతిలోనే కలవు, 
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తే.గీ. దెలుపు నలుపును ననియెడి తెలివి తలంగి 

2 

పల్రమును మిజు సయ;గక యెకల్రజనులు( 

బుట్టుబీ(కులగతి నంటి పోక దక్కి. 

యుండి రుదకంబులో ముని(గున్న పగిది. 

. రాజిల్లెడు తారా (గ్రహ 

రాజిం| గికి క్కి టీసి యంబరము గడు నొసపె 

రాజు చనుదెంచు నని యు 

ద్భాోజిత మైయున్న విరులపందిరిభంగిళా. 

॥ దిగ్భామామృగనాభిలేపనము భాతి న్విశుతం బౌ తమః 

(పాగ్భారంబు నిశావధూచికుర భార సూ స్ఫూర్తి వ రిల్రంగా( 

(కూగ్భాగంబున, దచ్చిఖావినిహత|[పవ్య క్త క్రరకోత్స రు 

(సగ్భావంబున( గెంపు దోంచె రజనీరాజద్యుతివ్యాజమై 

. తరుణారుణకిరణోత్కర 

పరిహృత ఘనతిమిర మైన్మప్రాగ్బాగమునం 
బురుహూతునెదురనె తిన 
కరదీపికకరణి శీతకరు. డుదయించెకా. 

తనయుదయమె మది( గోరెడు 
నను విడిచె నినుండు కల్ల నాయెడ లేకుం 
టనెటుయగం డని పూర్వాళాం 

గన జగమున మడ్డు వట్టు గతి శకి మెజసె౯ాం 

. ఉదయాచలము చటి నున్న బంధూకంబు 
కొమ్మను వొడమిన కుసుమమనంగ 

దత్పదెశంబున( చలకొని పొడతెంచు 

నలిసిలతాపక్వఫల మనంగ 

108 
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చతుర్హాశ్వాసము 
థి 

ఏర హిమృగంబుల వేంటటాడుమదనుండు 

తివిరి పెట్టించిన దివియ యనంగ 

నమరంగ నిం దాణి యాఖండలుని నివా 

లించెడు పసి(డిప శ్ళెర మనంగ 

తే.గీ. దోడుతోడన తనకెంపువీడుచుండ. 

దిమిరపటలంబు కొంత మీదికి. జలింప( 

దెలివిపడలే(తవెన్నెలమొలకలె త్తి 
నిండుకొనియుండె నమృతాంపమండలంబు, 

. కోకములు నృరోజములు( గుందుచు( గందుచునుండ్( గెరవా 

సీకములుం జకోరములు నిక్కుచు సొక్క_(గ మానినీసము 

త్చేకము నంధకారమును దిగ/గ దిగ్గన లోకము న్నిజా 

లోకము నుల్రసిల్లం గవిలోకము మెచ్చులు పిచ్చలింప(గకా.. 

. నడుమం గృష్టుండు గలపా 

ల్క_డలిన జనియించి తండికై వడి మూ ర్తికా 

బెడ గడరెడువా(6 డన(గా 

నుడుపతి తెలు పై కళంకయుతు(డై మెజసెకా. 

. తిమిరసముదాయమున న 

ర్భము నలుపై పూర్ణతుహినధామద్యుతి న 

ర్భము తెలు పె యాకాశము 

యమునాగం గాంబుసంగ మాకృతి' దాల్చెన్, 

తే.గీ. మ్మితుం డేగిన యెడరున మేర దప్పి 
వాలి చేకొన్న యిరులమన్నీలు పజవ 

యశ ముగతిః? (గొ త్రవెన్నెలదిశల? బర్వు 

రాజుచనుదెంచె గగనదుర్శమునక (త. వ్య ము 
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క, ఇటునటు6 జనకుండ(గ6 జెం 

గట జందుం డాం నిడిన గతి, దస్పినచీ( 

కటి చెలికొం[డన నంబుజ 

పుటములలో ( జంచరీకములు తగులొందెలా. 112 

UR . భాగీరధథియుదకంబు న 

భోగంగయ వేజుపేయ( బోల దనుచు న 
వ్యాగీశు(డు గూర్చెనొ యన 

వెగన భూగగనములను వెన్నెల నిండెన్. Hg 

ఫై . తొలితొలి లేంతవెన్నెల నార|మింగుచు( 

దనియ. బిబ్రల నోళ్ళ, జొనిపి చొనిపి 

ముదురువెన్నె ల. బట్టి చదియంగ నమలుచు 

మెచ్చుచు( బిబ్దల కిచ్చి యిచ్చి 

పండువెన్నెల దౌడ6 బలుమాయు నొక్కుచు 

గమిగూడి యందంద కమిచి కమిచి 

వెలినార సాగాడు వెన్నె లకొ(డల+ 

దౌొక్కి ముక్కున( [దెంచి బొక్క బొక్క. 

తే.గీ. చొక్కి. త తవాహములోన సోలిసోలి 
యడ్డమీందుచు గడ్డ పె నాణగియా.గి 

యెనసి బలంగముతోంగూడ!' ముని(గిముని(ో 

కోరికలు మూరింబుచ్చెం జకోరచయము. 114 

ఛ. కలువలవీందు జక్కవలకందువ వెన్నెలతీవదుంప మే 
చ్చులమెడకోణ మంగజునిచూపరి చూపులయింపు జొరకాొం 

1. యెనసి బుడుగులయట్టులు ముని(గి_బుడిగి-బుంగముంత చి.సూ. 
లీ. మూగిము౦చె లి. రాజుల మెడకోణ. 



వీపి చతు రాశ్వాసము 169 
థు 

తలవెజగొంగ రా|తికులదై వము చల్బనిరాజు పంకజం 

బుల ముకుగొయ్య! యచ్యుతుని ముద్దుమజంది వెలింగె నయ్యెడన్, 115 

కొడుకుసిరి. జూడ నుబ్బున( 

గడ(గి వడి న్వెడలి వచ్చి కడు మీజినపా 

ల్కడలి యన నిండువిన్నెల 

గడలుకౌనుచు నెల్పకడల( గడు బెడం గడరెన్. 116 
ny ల 

. దిక్కులు గఅలయంగ? బిక్కటిల్రిన పండు 

వెన్నెల యాపాలవెల్తి యన (గ 

ముత్రియంబులభాతి మొతమౌ తారకా 

గణములు లహరికాగణము లనంగ 

నుజ్బలాకారమ " నుడురాజదింబంబు 

సెజ్జయె మెల(గిన శేషు. డనంగ 

నంద మై మృగనాభిబిందుసుందర మైన 

యండులకందు ముకుందు( డనంగ 

అ,వె. నట్టివళ6 గువలయానంు 'దకందమెై 

జ్. 

పుణ్యములకు గలితభోగములకు? 
గారణంబునా([ఈల గందల జనని యె 

రజనిలచ్మే మిగుల భజనకెక్కె,. 117 

ఆతి బారివుండు సమయం బిడి నిర్జన మంచు నిల్చి త 
థి 

తేతువుమీ(ద ర కబలిదేవతి నిష్ట, దలంచి ధర్మవి 

ఖ్యాత ముగా? బరో పకృతికై తల యిచ్చెద నంచు నుబ్బుచుం 

జితికృపాణమల్ల మెడ( జేర్సె మెజుంగులు తొంగలింహగన్ *. 119 

1. పంకజంటబులకెదురెక్క_. 2&2. యానందమై పుణ్యభాగులకును వారి 

భోగములకు. లీ. ర క్రజలదేవత. ఓ. కృపాణమె త్రి మెడంజేర్చె మెణుంగుత్రు 
రంగ లింప(గన్, 
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ఉ. అప్పుడు ర క్రభోజిని తధస్త్రము వట్టి పసన్నచిత్తయ 

కొప్పు తనూలత న్మెజయయగా నృపుముందట నిల్చి వేడు మే 

నిప్పుడు మెచ్చితి న్వరము లిచ్చెద నావుడు (మొక్కియాత్మలో 
దప్పనిభ క్తితోడ వసుధాపతి పఠ్కైె నుదోరవృ త్రియె. 

క. ఇచ్చుట! గోరినకోరిక 

లిచ్చెదనని యానతిచ్చి తే నడిగెద నో 

క చ్చెరువుగ సీతల పున 

నిద్చెజు విదె నిండంజేయు మీప్పుడు తల్లి, 
జ 

ఆ వె. అనుడు దేవిపల్కె నవనీశ నీధర్మ 

బుద్ది( జెబువు దానె పూర్ణ మయ్యె 

ధార్మి కులకు కిదీతడయునే కప్పల( 
థి 

గాచి యెలుక పాము గతికి? బుచ్చె. 

క. ఆవవుడు జనవిభుః డది యె 

ట్టని యడిగిన దేవి చెప్పె నాకథ యిదిగో 

వినుము హిమా[దిసమీపం 

బున గడు లోంతైన మడుంగుపొలు పెయుండుకొ. 

(౫ . ముదమున నందులక ప్పలు 

వదవటిరె వెటికోరు వెటిరె యేదురే 
వ్! న! ళు 

కదకడ దక్కుుము పొదపోడ 

యచె వరవర వాయగురూయగు రనుచుం జేలంగుకొ. 

క. అట కంతట్ను ఫణ తయ 

పటుతరుడై యొక. శంఖపోలుం డను సే 

సానా సైజూ we 
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0% 

చతుర్దాశ్వాసము 
థె 

రిటి నాగేం[దు(డు చని దా 

పటికప్పల' మింగ జొచ్చి పద్యము చదివెకా. 

. “గుండియ చెదరక భువినె 

వ్వం డైన నిజాంగ మిచ్చువా(గు గలిగినకా 

గండూపదీయుతం బగు 

మండూకౌ ఘంబుతిండి మానుదు. జుండీ" 

. అని ముమ్మాటు ముఖ|తయ 

మున జదువుచు మడు(గుచుట్టు ముమ్మాజు వివ 

ర్రనచేసి మూంటి (మింగును . 

ననుదినమును [వతముపోలె నచటం దిరుగుకా. 

. ఈమర్యాదల నున్నదాని చరితం బెపారంగా( జూచి వి 

శ్రా మార్గంబుగ నొక్కకాకి చని వృక్షగేణి పె బాంధవ 

స్రోమంబు న్వినిపించి నిల్యక మహాచోద్యంబుగా ను త్తమ 

_పేమాఢ్యం బగు మూషకంబునకు( జెప్పెం దత్క_ మం బేర్పడల౯. 

* ఆమూషక మిది చూడ(గ 

సీమహి( గడు. జిత మనుచు నిచ్చం గుతుక ము 

ద్దామముగ( గాకితోడుగ 

నామడువున కేగి యచటి యవనిజ మెకె్మెకా. 

. అ తరువుమి(ద నుండుచు 

న తటి నుదకంబులోన నహిభీతిం గడుం 

గుత్తుక తుకతుక యన(గా( 

ద తజపడుచున్న భకత తి( బొడ(గాందచెకా. 

171 

124 

126 
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128 

129 

1. యప్పటికప్పల. 
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ఆ.వె. 1బహ్మ “కప్పకాటు బాంవనపోటును” 

. లేకయుండ. జేసె. గాక నే(డు 

గలిగెనేని వై రిగని యిన్ని దునుమవె 

దై వలిఖిత మేల తప్పు ననియె. 180 

0౫% ఆలోనను వెడలి మహి 

వ్యాళము చచువుచును మడువు వలగొనంగాం ద 

త్కాలంబున మూషక మిటు 

చాలం గృపవుట్టి వాయసంబున కనియెకా, 181 

ల . అలిగి వధించినప్పు డొరు లడ్డము వచ్చిరయేని నా(డుగ 

ప్రల మగకప్పల న్విడువ. బంతముచేసె వడికా భుజంగ మి 

మ్ముల మన మడ్డమె నిలిచి ముక్తులం మౌదము రమ్ము నావుడుం 

గలంగి ఖగంబు బుద్ధి యిదిగా( దనుచుం దలయూంచి యిట్టనుక. 182 

ఉ. అన్నలొ తమ్ములో చెలులొ యాత్మజులో చనువారు వీరికై 

మిన్నక చావనేల యిది మేలె భువికా బలిభోజి నయ్యు నా 

యున్నెడ విశ్వసింప నొరునొద్దకు జేర( (బమాద మైన( గ 

నృన్న నెజీంగి యొండెడకు( జాంగుదు( |బాణముతీపి చూచితే. 18 

క. వలవనిపని యిది ఫల మని 

చలమునం దా జచ్చి పడయుసంపద లేలా 

యిల [బాణము గలిగిన*బి 

బిలియా కేజి తినవచ్చు. బెక్కు_దిశంబుల్. == 184 

అ,వె. మనుజు( డొ ( డేటముని(గెడు దిగి నిల్వ 

బట్టు మనిన భంగి నిట్టునివు' 

* (బబ్బిలియాకేజి-_ 1. డొక్క(డు (మనగు) గునుకుదియె (యే డుగో 
దాన( బెట్టు మనినభంగి నిట్టినీవు-చిణుత కట్టి చిన్న యసూరిగారు. 



చతుర్తాశ్వాసము 
థి 

కొంత దెలియలేవు [కొవ్విన గొతియ దాం 
జింతకట్టై మేయం జేరుటయ్యె. 

ఆ.వె. (పాణమైన సుతులు. బత్నులు( జావా 

Ux 

జావలేరు వీనిచావు కింత 

తన్ను మాలినట్టి ధర్మంబు గలుగునే 
రు 

చెడుగుబుద్ధు లింక విడువు నీవు. 

. అనవుడు నది యిట్టనియెను 

విను మొక (పాణమునః బెక్కువిధముల పాణుల్ 

మన(గం జేసిన పుణ్యం 

బనయున్ భువిలోనం [గతువు లెన్నియు( గూడకా, 

. ధనధాన్యములును సుతులును 

వనితలు దనతోడ? గూడి వచ్చుట గలదే 

జనహిత మగుశడవడిని( జ 

నిన ధర్మము దనకు( దోడునీడను బోలుకా. 

. ధనము గలిగి పెట్టక యీ 

జననంబున నెలుకనై తి జనులకు నిడువ 

రన సమకూరక యూరక 

చనియెను దినము లొగి ధర్మసంచయ మేదీ. 

, పాపంబు పుట్టునెడ( దా 

నోపియు నుడుపంగలేక యూరక యున్నం 

గాపురుషుం డాతం డగు 

నాపాపము వాని. బొందు నం|డు వివెకుల్. 

. &ేణి “ననిత్యాని శరీ 
రాణి” యనుచు! బెద్ద లఅెజుక (పచురింపంగా( 

187 

138 

140 



174 సింహాసన ద్వాతింశిక 

బాణిపరిపాలనమునకు( 

[బాణము వంచింపనేల పరహితమతికికా. 181 

క, తనతనయులు( దనసతులును 

దనవారలు( దనగృృహంబు. దనసొమ్మనుచుం 

దనుపున. దన రెడికప్పల( 

దన దగు తను విచ్చి కాచి తని పెద( బీతికా, 142 

క. ఈగతి “ధర్మస్య త్యరి 

తాగతి” యనుపలుకుకొల(ది? దడయక నేనా 

నాగందుని కెదిరించెద 

నాగాంతకు( జేరుఖచరనందను మాడ్కి_౯. 148 

క, అని పలికి శంఖపాలుని 

పసి విఘ్నము, బొందంయజేయం బనిహాని గజా 

'ననుండు దనవాజి( బు తెం 

చెనొ యనగా మూషకంబు కతి పె నుణికెకా. _ 1AA 

స ధవళాంశు (మింగి సుధాశ క్తి దెల్లని 

దేహంబు వడసిన రాహు వనంగ 

భువన్మ్యతయం బొక బుట్ట బెట్ట(గ ( జాలు 

వెడిమిపడగలు మూ(డు మెజయ 

భీషణం బైయున్న రోషాగ్నిః( బొడ మెడు 

శిఖలకై వడి( (గాలు జిహ్వ లడర 

దనలోని కీడు ముందట, దెల్పుమాడ్కిని 

శ్వాసంబుతో విషజ్వాల లొలుక 



చతుర్తాశ్వాసము 
థి 

తే.గీ. '!మోయుజేగంటచాడ్సున మోగి మోగి, 

Or 

ఆ.వె మునుపు మాకు నీయకొని యట చని కూడు 

చదివి తిరిగడునా గేందునెదురనుండి 

నీకు నాహార మిప్పుడు నేన యైైతి 
నిలిచికైకొను మనుచు నియ్యెలుక పలికె. 

. ఆపలుకున భుజగము తన 

రూపంబు పరిత్యజించి రుచిరాకృతి వి 

ద్యాపారంగతమతి యన 
దీపించెడు వి|పు(డె నుతించుచు. బలికెళా, 

. మూషకకులతిలక దయా 

భూషణ నిను? టోలునట్టి పుణ్యులు గలరే 

భాషణమా[తంబున ని 

రొమ(డ నై _బదుకం గంటి దొల్టిటిభంగికా, 

. తాపసుం డగుదీ రతము( గొల్చి సాంగయు 
కంబుగా వేద్యతయంబు చదివి 

యతనిచే దేవకార్యమునకు నామం 

[(తితుండనై యుండగా దొర యొకండు 

తనయింటి పితృకార్యమునకు రమ్మనవుడు! 

ద దృహంబున బదార్థ ములు పెక్కు. 

గలుగ నూహించి యక్కండి కే(గి కుడిచిన 

విని బుషి చనుడెంచి నను నదళ్చి 

కుడిచి తీవు కుడువం గూడ దనక 

175 

{46 

{48 

1. మోసియున్నట్టి ఘోరమౌ ముఖము లడర. 



176 సీంహాసన ద్వా తీంశీక 

(శతి యుతుండు వయ్యు తుతిహీనజీవమై 

పని (మింగుచుండు భేకములను. 

. అనీ శపియించిన నే నా 

తనికి౯ా ధరం జా(గి మొక్కి తప్పు గలదు శి 

ష్యుని( గరుణింపుము మునుచది 

వినచదువుల దుదితమెడలివిర తియుగలుగకా. 

లే.గీ. అనుడు నామాటదప్పదు వినుము సీక్సు 

OX 

వేదము ల్యూ (డు పడగల వలయు6గాన 

కంఖపాలుండవై జలాశయము జేరి 

మూ(టి(దినుమనిపద్యంబు మొదలజె ప్పె. 

. “గుండియ చెదరక భువి నే 

వ్వం డైన నిజాంగ మిచ్చువా (డు గలిగినకొ 

గండూపదియుతం బగు 

మండూకౌె ఘంబుతిండి మానుదు( జుండీ.” 

. ఈకరణిం జదువుచుజణ సీ 

వాకడ ముమ్మాటు దిరుగునవసవక మునం ద 

ద్భేకముల( గొవ ధైర్యము 

గె కొని యొక, డడ్డ మైన గతిం గను మనీయెకొ, 

= కొవున నీట నుర గాకృతి 

సీ విధమున? దిరిగి చదివి యిన్నీ టి? గలఅయంర 

గా వధియించితిల గడపట 

నీవేరవున దురిత మేల్ల సంగతి ననఘా. 

148 

149 

150 

151 

152 

1. * వ. అనుచుసి. క, ఈకందము( జదువుచు. 



బిల్లి చతుర్థాశ్వాసము 177 

క, దీర్గ తముని శాపం బను 

నిర్థాతము సోకి వచ్చి నీ వచననుధా. 

నిర్ణర్ణణమున మంటిని 

దుర్హట మిది యన(గ వింటిందుది గతిం గంటికా. 154 

కై . అని చెప్ప న్విని మూషకంబు గడు! బ్ రకం బంది యవ్మి[పు(దో 

డని తా నుండు బిలంబు( జేరి యిదె కె కొమ్మంచు నం దున్న కొం 

చన మెల్లం గొనివచ్చి యిచ్చి యచితస్నాన(పదానస్పృహం 

జనియెం గాశికి ధర్మరాశికిని మోక్షశ్రీపయోరాశికిన్. 155 

మ. ధరణీదేవకుమారు(డు న్మగిడి యుత్సాహంబుతో( దత్సరో 

వర తీరంబున మూషకేశ్యరము నా విల్లు తీర్థంబు సీ 

శ్వర గేహంబును గల్ల జేసి చని యాచార్యుం దగం గాంచి సు 

స్థిర మౌ భక్తిం జతుర్గవేద ము( బరఠించెకా ధర్మనిర్మాతయై.] 156 

. ఈవిధంబున నొక్క_యెలుక ధర్మము సేయ( 

జింతించునంతలో సిద్ధి యయ్యె 

సర్వలక్షణముల సంపూర్దు( డవు నీవు 

నీతలంపున నిది నిండు టరుదె 

యదిగాన నొండెద్ది యైన న న్నడుగుము 

నావుడు వసుమతీనాయకుండు 

చెబువుగట్టించిన సెట్టిధర్మం బెల్ల 

సుడివడకుండ(గ నడపు తలి 1 

౭్రలా 

థా, యెనొనన్చునట్లి యీచేంత మానవు 

లెంయిగ కుండ( జేయు మిదియ చాలు 

ననుచు [మొక్కి వీడుకొ ని గూఢచారియై 

యిచ్చమెచ్చి మగడి వచ్చెం బురికి. 1567 

1. నిర్లేతయై. 
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లి 

చతుర్తాశ్వాసము 
ధ్ర 

నప్పురోపాతునకు నాత్మజుం డగు కమ 

లాకరుం డన నవివేకి గలడు. 

. ఆకమలాకరుళ డాకమ 

లాకరసాదృశ్యముగ జడాశయు. డై నజా 

శోకము మది. బోదలంగ వి 

వేకము పుట్టింప( దండి వెరవున' దూటెడా. 

. చుట్టములకు( చలిదం.డుల 

కెట్టియడం దీయము నెజపనెడపని చదువుత్ 

గట్టగ నెజుంగనిప్పుతుండు 

పుట్టుట కులమునకు దెవులుపుట్టుట చుమ్మీ. 

విను ము తమ మగుపుట్టువు 

గనుపక్రైడు నట్టరూపు గల మోదుగుంయా 

వును మూర్గుండును [బబలెడు 

వనమున భవనమున. దగినవాసన గలదే. 

. కులసతికి సిగ్గు క్షత్రియ 
కులజునకుకా జయము వ రకున కోపికయుం 
గలిమికి వితరణమును వి 

పులకు న్విద్య యును దగినభూషణము లగుజ్లా, 

* పరులకు సోదరులకు భూ 

వరులకు గొనరాదు సర్వవశ్యము తానె 
వ్యరి కిచ్చిన గోటిగుణో 

త్తరవృద్ధి భజించు విద్య తనధన మెపుడుకా, 
స 

"66 

tae 3 అస్త 

168 

1౮0 

1. వెరచుచు దూజటెక్లా, 



150. సింహాసన ద్యా[తింశిక 

క, పరభూమికి. జనుచో6 ద 

స్కరులకు నగపడదు (వెంగుగా దెచ్చట నె 

వ్వని నైన హితుల( జేయును 

ధరలో మణి విద్య(బోల ధనములు గలవే. 170 

ఊఉ. గద్యము బద్యముం బెనుప( గైకొను టొండె, (ధువా[పబంధసం 

పద్యుతు( డౌట యొండె, మృదుభాషల( (బొద్దులు పుచ్చుటొండె, లో 

కోద్యమలక్షణం బెజు(గు టొండె, గడు నృజియించు(గాక యే 

విద్యలు నేరం డేని. పశువే యగుంగాదె గణించి చూచినకా.' 

ఫా సంగీతంబుం గవిత్యత త్వమును సౌజన్యంబు భావంబు స 

త్యాంగతకంబు నెజుంగ! డేని భువి నాశ్చర్యంబుగా వాలముకా 
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జంద కేతుం డనుసంజ్ఞ( బర (గు 

నుత్తమద్విజు( గొల్చియుండగా నాతండు 

[క్రమమున సిద్దసార స్వతంబు 
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నాల్లువేద ములును గావ్యనాటకములు 

దర్శనంబులు నీతికాస్త్రములు దివిరి 
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కాంచీగుణ మన మించిన 

కాంచీ పట్టణము నత(డు గాంచెం గడడన్. 116 

, ఆనగరమునరకు( జని జంచు 

సేనుం డనురాజుచేత జితంబగు వి 

ద్యానిపుణత. బూజ్యుండై 
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. యత్న మున దెలియు నన్నియు 

రత్నాకరుభాతి దుస్తరం బగు విద్వా 

రత్నము గవితాత త్ర్యము 
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దేవా నీ వానతిచ్చితివి నిజ మది వి 

ద్యావారిధి కడ గానంగ 
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క్ అద్య య మెదొలకు నె 
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నుద్వయ మౌ నోఓలకు 
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ఇంక వ్యంజనస్వరవష్శ-___ 

క. ఈకొలది( గాక కాదులు 

గె కొని చెప్పుదురు వళ్ళకడ నీ స్వరముల 

సపెకొన(గ? దత్స్వరంబులు 

నాకడ వళ్ళొ నృపాలకాన్వయతిలకా. 

ఇంక గూఢస్వర వ్యంజనవళ్ళు_.... 
క్. 

ఇం 

. ర మణీజన్మ మన్మథ భూ 

ఆన్యోన్య పరిశాదిప 

దన్యాసములందు సంస్కృత స్వరములు! పూ 

ర్వన్యాయంబుగ నగు న 

న్యోన్యము వడి హలుసెలు నూతనకరా. 
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క వధ వబ్ళు__ 
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రమణా నిజపంచమాక్షరము వర్ణ్యముగా 
దమనాలుగక్షరమ్ములు( 

దమలో( వళ్ళయ్యె గచటతవవర్షములకా, 
ఇంక సరసవళ్ళ__ 

క్, వయముగ చఛభజరయుశష సలు 

నియహలు నణలునుజెలంగు? యతి మీద నసం 

శయగతి( దమలో వీడ్వడు 
జయలక్ష్మీ యువతిభోగసౌ భాగ్యనిధీ* 

ఇంక నెక్కటివళ్ళు___ 

క్, నరవరవంశ విభూషణ 

మరవజలను వక్శొగింద మకు? దామె యగ్వుక్షా 
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ధరజ్ఞణలుమొ దలవిన మం 

తరపదముల( గలుగునేని దగునట్టులగుకా, 

కంక సంయుక్త పళ్ళు 

క. బుధసమ్మతి మిగ్రితబహు 

విధవర్ణములందు వళ్ళు వివరింపంగా 

నధ రికృతఫల్గునకా 

ర్ల భర నిభా యెల్లయక్నర మ్ములు( జెల్లుకా, 

ఇంద ననుస్వార వళ్ళు. 

క. అమరంగ వర్గ సిత వ 

ర్లములపిటుంద బిందులూ(దినం బంచమవ 

ర్లములును వళ్ళగు జయసం 

భమపరిచిత పరనృపాల మానితకీ ర్తి, 

ఇంక? టోలికి వళ్ళు _ 

క, మోలును' బుపుబుభులకు మూ 

పోలికవడి యన నంత్యమున యతి మీ(దం 

దేలి బుకారముపట్టను 

భూతోకసు రేం [ద యోగ్యముగ ( జనుదెందుక్లా. 

క, తెలుగుననదికెడి శబ్దం 

బులమీ(దిమకార మందముగ స్య త్త్యృమున౯ 

నిలుచు నట పావడికినై 

పలుకుటకం చెను భజించు( బావడియైనకా. 
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ox . సుగుణైధిత నగరౌషధి 
నగౌఘనై కాది యోజనల సంధుల( బెం 

పుగ వద్దు అం(డు వానికి 

నగు నయహలు వళ్ళు నరవరౌఘశరణ్యా. 205 

కంక? బ్రుత వళ్ళు 

క. గాన!పళ్న విధాసా 

హ్వానముల! [దిమా[త్ర మైన యత్వము నుభయా 

ధనమునై వళ్ళకు' జన 

నౌ'నిడి నీవేమి యెటు(/గపవొ సర్యజ్ఞా. 208 

కంక నిత్యసమాసవళ్ళు= 

కం డోయ(గ సమసింప(గఈ బొ 

రాయణ నోరోయణాంతరంగా నేకా 

నాయాసొదుల? గర్హర 

సాయనముగ రెండువళ్ళు జరుగుచునుండుకొ, 07 

క, ఇది చేతీది పోచక పి 

న్నది క దై(డు దోనికంచే నలల ననునీ 

పదముల నుభయముగోన-ను 

న్నదివళ్ళకు ననుమతంబు నరలో కేం దో, ©్ర08 

అంక? బాదివళ్ళు= 

క. మెదిన( (బపరి|పతినిపీ 

రాదురుపొపాత్య వవినిరా జన్రుభిసఠ 

చన ను ము =r దమన మప మము 

జ. జన(గొ, 



168 సింహాసన ద్వాతింశిక 

౭ 

సూదప్యధులన నిరువది 

[పాదులు యతి తతర ములు హలులు( జెలుకా. 209 
గి (ae) (ag) 

. [ప్రమదజనే క్షణ _పార్థితసొందర్య 

యాచకసంతతి పార్గనీయ 

పృథ్వసుర్మపజాభీష్టసంధాయక 

యిభముఖ్య సె నికాభీష్టయా త్ర 

పరమధర్మ [కియోపాయసంచితకి ర్తి 

యరిదుర్గసాధనోపాయవెది 

వివిధశాస్తాగమ వీక్షణ తాత్పర్య 

యిందిరాసత్కృపావీక్షణీయ 

ఆ,వె. రాజనీతి గుణనిరంతరవై భవ 

యష్టసిద్ధిబలనిరంత రాయ 

[పాదివళ్ళ కిది యుదాహరణం బయ్యు 

విద్యదంబుజార్మ- విక్రమార్క. 210 

మణియుం (బాసంబు లన్నవి _దుష్కర్మపాసంబు, ద్వి[వాసంబు 

[త్మిపాసంబు, చతుష్పా9సం, బంత్య్మపాసం, బను[పాసంబు నన 

నాజణుదెజంగులయ్యె నందు దుష్క-ర ప్రాసం బన్నది. 211 

దృజ్మంజులవిలసన్మ గ 

దృజ్మన్మథరూప వసుమతీవర తిలకా 

దిజ్మండల భరితయశ 

సృం్రజ్మండన యిట్లు దుష్కర్మ పాస మగుకా. 212 

ద్వి పాసము: 

క్, నవరసములు నమరం బద 

వివరణభరణీయమైన వెరవున( గావ్య 



చతుర్తాశ్వాసము 
9 

_(ప్రవరమతులై న కవులీ 

వివరంబున+( జెప్పి రేని ద్విప్రాస మగుకా. 

(త్న్; పాసము:_ 

క. సరములు గూర్చిన కియ న 

తరములు పాదముల; గలయ( గవిరాజమనో 

హరము లన సముచితార్థ 

స్థికములుగా( జెప్ప నిట్లు తీపాస దుగుకా. 

చతుష్పా9సము:.- 

క భూషణముగ. గైకొని రస 

పోషణముగ (గాలు నర్ధపోషణమున ని 

రూషణముగ( జెప్పిన కవి 

తోషణముగ( గృతుల నివి చతు[ష్పాసమగుకా. 

ఆఅంత్య[పాసము:. 

క్, అనుపమపుణ్య వి?ెషా 

ఘనబల వి ద్యేషినికర ఖండనరోషా 

వినయనయవినుతవే షా 

విను మంత్యపాస మయ్యె విక్రమభూషా. 

అను పాసము:-___ 

క్, ఈ[పాస[పకరంబు (శు 

త్మిపసవదళ్నపభ్యాపదీప్త పంబైై లో 

కపకటార్థ్మప పసృృతి న 

నృుపహితంబై నచో నను[పాస మగుజా, 

క. అని లక్ష్షణయు కముగా 

వినిపించిన సంతసించి విభ, డద్దేశం 

109 

218: 

214 

215 

216 
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బున6 బరయేకు నుడుగులం గల 

నునుపున( పద్యంబు( జేపుమనుడు నిట్రనియెకొ. 

. పొదలినకూటమి పిదప మెల్పున6 గల 

గనయంబు డాకేల. గొనితమల్సి 

పో(డిమి గలపొయటే. డను సెజ్జ పె 
నూ(తగా వల కేల నొయ్య హత్తి 

[కొమ్ముడి( జెరివిన కమ్మని.కొవ్విరు 

లెడలి వన్నున జొణి కడలుకొనంగ 

లేచి వేంచేయుచో( జూచి వెన్ను (డు సోంపు 

రెట్టింప( (గమ్మజంబిట్టి యెడ(ద( 

తే.గీ. దమక మినుమడిగాగౌనుదక్క_(దొడిగ్ 

లో 

విగువు(గౌంగిటంగదియంగ .దిగిచితివుట 

మోవిగదియంగ( గోర్కు.లుమూరి (బు చ్చు 

కలిమి యావిడ చూడ్చు=లుగా చు(గాత., 

. అని చదివినం జేవులకుం జవులు చిలుకు నచటీ పలుకు 

వల 

సరసభోవంబు 

లకుం బులకించి నృపతితిలకుఠ డిచటి యాబిడ యనుశబ్రం బది త్రి 

వాచకం బుగదా యనవుడు విద్యాకరుం డగుక మలాకరుం డిట్టనియె. 

. ఎలనాగ తోయ్యలీ యింతి ముద్దీయ నాతి 

పోయాలు బొల (తుక పువ్వుంటోణి 

చెలువ కలువకంటి చేడియ నేలంతుక 

మగువ మెటు(గుటోండి మచ్చెకంటి 

యుగ్మ లి యొోబిడ యువిద వతోలుంగంటీ 

యన్ను చిగురుబోణి యతివ పడతి 

భమ క్రాల్లంటియు( జొమ పొల(తి కొమ్మ 

తీగ(టో(డి మడ(తి తెజవ బోటి 
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థి 

ఆ.వె. వెల(దీ ముదిత గొంతి మెలంతుక పడ(తుక 
నెలత యిగురు(బో(డి తలిరు(టోడి 

యనంగ సతుల పేళ్ళు తెను(గున నలువది 

వెలయుచుండు నిట్లు వికమార్క.. 291 

వ. అనిన నచ్చాతురికిం బరిణమించి ధరణీరమణుం డారీతి రత్న మాలిక 

యతని యటుత నిడి కర్ణానందంబుగా నాకర్ణించితి విలోకానందంబుగా 
విలోకించితి నిట్టి దెద్దియేనియ వింత గలిగిన. జెప్పు మనవుడు నాకమ 

లాకరుండు. 222 

క. అవనీశ నీగుణంబులు 

చెవులకు? జవు లొసంగి విందు సేయుచునుండు కా 

నవలావణ్యమయం బగు 

భవదాకృతి చూపు గనులపండువ గాదే. 228 

మ. జగతీనాయక! సర్వవిస్మయనివాసం బైననీ విప్పు డిం 

ఫుగ న న్నచ్చెరు వేమి గంటి వని సంబోధించి తే. జెప్పంగా( 
దగ ద ట్రయ్యును విన్నవింతు నిజవివ్యాకాంక్ష నా డేంగి యొ 

క్క_గతికా సస్యఫల (పళ స్యతలమౌ కాశ్మీర దేశంబునకా. 224 

తే.గీ. అ[గహారములోన బుధాగగణ్యు. 

జం[దచూడుని గురుని, (బసన్ను జేసి 

సిదసారస్వతమున వాకిఃది వడసి 
థి గధ 

వీత్సుకొని తిరిగి తిని నావిద్యమెఅసి. వివిర్ 

మ. భవదాజ్ఞావశవర్శలొ నృపులతో భాషించుచు న్వచ్చి వ 
చ్చి వియత్సంచరర మ్యహర్మ్యగణమె చెల్వారు కాంచీపురం 

బవలోకించి యటీ(గి యందు జయసేనాఖ్యుకా విభుం గాంచి యు 

త్స్పవలీల న్నెలనాళ్ళు నిల్చితి మనసృృంభావ్యసంభావనకా. 226 
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క, ఆవీటను నరమోహిని 

నావెలయుచు నిథఖిబమోహనం బైన మహా 

లావణ్యంబున మరుసం 

జీవని,కియ నున్న యొక్క చెలువం గంటికా, లివి” 

రకా డ్రాలుగన్నుల నమ్ముగమ్మున గళమున 

నబ్దవిజృంభణ మాలి సేయు 

జఘనస్థలంబున ( జనుంగవ నతనాభి( 

జ|క్రవై భవము నతి[కమించు 

స్వర మున( దనుమార్దవమున బింబాధర 

ద్యుతి((బవాళగుణంబునోటుపజుచు. 

బదతలంబుల మురిపంబుల( బయ్యెద ( 

బిల్లవరాగంబు [ప్రబల బొలయు( 

తే.గీ. గన్నయంతన కన్నులకజవు ధీర్చు 

నట్టిరూపంబు వర్రింప నలవి గాదు 

చెప్పవచ్చునె పడియచ్చు సేయం దరమె 

రక్షణో పేంద వ్మికమార్క షితీం[ ద. 228 

తే గీ, అనెల(త రాక్షస్నాశిత యౌటం జేసి 

పాముతల నున్నరత్నంబుభాతి నుండు 

గోరి యెవ(డై న దానిని జేరెనేని 

దానవు(డు రేయి పజతెంచి వాని(జంపు. 929 

మ. ఇది చితం బని చెప్పిన నిని ధరితీశుండు కౌతూహలం 

బు దలిర్పం గమలాకరా యచటియంభోజాననం జూడనే 

గుదమే రమ్మని వాని. దోడుకొనుచుం [గూరాసి చేందోడుగా. 
గదలెం గాంచికి. గాంచనాంచితనిజక్మాకామినీకాంచికి౯ా. 280 
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వ. ఇట్లు కతిపయదివసంబుల కాపురి సొచ్చి గూఢవేవషంబునం దిరుగుచు 

రాజ మారంబున నున్న నరమోహానిం జూచి తదీయలావణ్యపయో ధిలో 

UX 

Or 

a 

మునిగిన దృష్టైం దివియంజాలక తను(6 దాన సవరించుకొని. 

. నురకిన్నరవన్నగఖే 
చరకిన్యల జూదచినా(డ సరిపోల్ప(గ నె 

తరుణులు లే రీతరుణికి 

నరమోహిని యనగ నున్న నామంబ తగుకా. 

. చూపులు మర్మము గాండెడు 
తూపులు మురిపముల వలపుందూపులసరికిం.! 

(బాపులు సతినిలు వంతయు( 

దీపులు నగు మన్మథాస్త్రదేవత చుమ్మ. 

. ఈపొలంతి రాక్షస్యాశిత 
యి పన్నగసహిత చంద నాకృతి మెజయు ౯ 

దీపితయె వఅపించెడి 

వ్యాపారముకొలం(ది( జూడవలయును మనకుళా. 

=, కావున నీ వింటికి. జని 

నే వచ్చెద ననుచు. జెప్పు నెలంతుక తోడకా 

_నావుడు. గమలాకరు(డును 

నా వెల.దికి( జెప్పి వచ్చి నరపతి "కనియెక్షా, 

తేగీ దేవయీ మాట(,జప్పిన( దెజవనవ్వి 

యొయ్య(బలుకుచు నిదురకు నియ్యకొనుచు( 

గర్చ్బ్చురుం డనునొక్క రక్కసుండు గలడు 

వాని మజనక రమ్మని చె ప్పె-వనిత. 

వలి! 

వ892 

వీఫేల 

284 

285 

1. మరుకుకా. 2. నొక్కచిక్కునుగలదొక్కరక్షనుండు. చేరిచనుదెంచు 
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క. నావు(డు నావీరవరుం 

డావి పునిచెత( టోంక లాకులు విరులుకా 

రోవలయుం దగ. బంపిన 

నావెల(దియు నందుకొవియె నతివిస్మిత యె. 

cm . ఆయ్యెడ దశరథునాజపోలిక (బ్రహ్మ 
ఖో 

కట్టడి గాలంబు గడవరాక 

జనకజ కెనయైన దినలక్న్మి తనతోడు 

నీడకై వడి( దోడం గూడినడువ 

సామీ త్రీగతీ 'మునిసవనంబునకు మున్ను 

దోడై నయరుణుండు తోడుగా(గ 

సాకేతపురిలోన జనులవ క్రంబుల 

నడువున జలజము ల్వాడువాఅ, 

తే.గీ. గె కవంకవారిపగిది( గలువ లుబ్బ( 

జీతకూటము[కియ న_సశిఖరి దాటి. 

రాక్షసులభంగి నట. దిమిరంబునడువ 

వనముసొచ్చె రఘువరునివరుస వినుడు. 

ఆ.వె. గడియకుడుకభంగి [గహరాజు జలధిలో 
వాల( జుక్కలు దలంబాలుగాంగ, 

గెంపు హోమవహ్ని[కియ నొప్ప(గా ద్విజ 

రాజు పెండ్డియాడె ర్యాతిసతిని. 

క, నల(గినవిరులును గుజుమా 

పులయిన చీరలును నుదుటి బొట్టులు నెడగా 

జులు( గమ్మటాకులును సా 

మ్ములుగా దమ కంతలందు మురిసిది జంతల్. 

287 

ఏ 80 
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240 

1. సాహసమునకిమును ఇ 
బగ: 
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తిలకంబు( గొప్పుపువ్యులు( బూ(తలును గను 

పట్టగా, మెల(గడుదిట్లవిటులు 

నిజుకిండ్ల(బాతికపరక ముడ్చి 
గొని ముసుంగిడి చొచ్చుగూ ఢవిటులు 

బో-టిక త్రియలు పల్మాటును బిలువంగా 

మెరవడి( దాయేంగు మేటివిటులు. 

గనియు(గానకయుండ౧గ నోరమును(గుల 

నగపడ్డచో నిల్వ దగినవిబులు( 

ఆ. వె. బెట్టలేమి వెడల (గొట్టిన చోటికి. 

UX 

వొంచి పడపుచెజదు కించువిటులు ౮ 

[గ ంచుకొన(గ వారకాంతలవాడల( 

బచ్చవింటివాండు పెచ్చు పెరిగె. 941 చె 

. ఆట్టియెడ గొందటు విటులు లంజియలతల్లుల కొిసులకు వెల్వచ్చి 

యందజు నొక్కె_డంగూడి తమలో నిటని విత)_రించిరి. 
రా లె 

. మునుమున్నుగ గొజియలుం గూ 
డునుమొదలుగ నిడక చనువిటుని(బణ్య స్రీ 
జనని మెడ విజిచి కొను నది | 
ధనముపయిం గాచియన్న దయ్యము చుమ్మీ. _24§ 

. అనుడు మటియు నొకరుం డిట్లనియె. 244 
వారాంగన మధురసవి 

స్తారాకృతి యన(గ( జెల్లు దజ్జనని విటుం 

జేరంగనీ దచ్చట సహ 

కార ఫలము పొంతనున్న కడుందురు చమ్మీ, లప్ 

1. చొచ్చివెరవు చెరచిపుచ్చువిటులు, 



196 సింహాసన ద్వొాతింశిక 

అనిన మజియు నొక క్కు రుఐడు. 

॥ వెలయాలితల్లి రూ (తుం 

గలి విటుడు వచ్చెనేని( గలుషించిన6 దా 

దలత్ కోన [మింగునది ని 

ర్మలజల మగు మడుగులోని మకరము చుమ్మీ. 

నావుడు నితరుండు. 

పరికింప లంజతల్లికి 

దొరయైనను దుచ్చుండైన దొరకిన( జోలుం 

బొరిగొను నది యీపురిలో 

నర మోహిని నంటియిన్న నర భోజిసుమీ. 

. నా విని యపరుండు. 

* పుడమి నిక లంజత ల్లీం 

గడుమీ తిన యట్రికీడు గలదే యది యే 

య్యెడం జూచిన గూ6తునకు 

న్మెడకోణము దొడ్డ గుదియ' మిండల కెల్లకా * 

. అనవుడు. దోడివా(డు. 

+ ఆఅకూతు( గన్న యప్పుడ 

చేకొని తజ్జననియాకు( జింపక వెడగే 

లో కేశుడు పామునకుం' 

గాకికిం గలయాయు వేల కలుగంగ. జేసేకా. 

+ అనినం దత్శఖుం డు, 

. [పేమరసంబు తేటలన+ బెక్కు. నుజంబులు గూర్చి వోర్ కోర 

తోమణులక్షా సృజించి పరతం[ తత? [దోయ(గనున్న దిగనం? 

Bu Em ఠా 

వ 

249 

పర్య) 

25! 

దీర్2 

1. శతాపుగుదియ. 2, తోదనయున్న దెగునకా. 
fy 



gw 

ల 
ఇ అప్పుడు, 
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థి 

దామరచూలి లంజియలత బ్రుల( జంప(డు లంజకాండు గా 

కేమనవచ్చు నాతని నటిని విటావలి ని స్తరింపదె. ఏ2ర్ 

అని పెక్కువిధంబుల వితర్కించుచున్న మజీియు నొక్కడం 

గొందజు సుందరులు పానగోష్టికిం గడంగి కాదంబంబుసు, మాధవం 

బును. నెకవంబు, శీరంబు, నాసవంబు, వార్షంబు, రతిఫలంబు లన. 

బాకభేదంబుల మూలస్కుంధకుసు మ ఫలసంభవంబుల బహువిధంబుల 

మధభురంబులైన మధువిశేషంబు లెల్పం బరిమళ ద వ్య పరిమిళితంబుగా( 

గూర్చి పా|త(బుల నించిన. 256 

అతిమధురంబైన నిజా 

మృతరసములకంటె నిదియమె లని తారా 

పతి చేరనాక్కాయన. ద 

ద్పితిబింబము లలరె దివ్యవాతంబులలో కా. fd ot లక 

తి ౪౮ co 

. కామాచీకిని మహాకాళికి( జండికి 

నక్క_జియ్యకు( గా? కంఓకకును 

వింధ్యవాసిని కేకవీరకు మున్నుగా 

సల్లవేల్పులకు వీందించి మొక్కి 

వ. నెడనెడ( దాల్పుగా వండిన 

జుటిపొరకలు నంజుకొనుచు 

(గుకె an రవిచూడు మక్క_యీమధువని 

తీపులు దమలోన(జూపుకొనుచు 

తే.గీ, నెట్టివస్తువు బడియి ంచెనీతండనుచు 

(అవ్మా (గొనియాడి యిదెసా(క (జట్టుమనుచు! 

1. గన్నజియ్యకు. 
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బొట్లకొలందిగ ( బోంట్లకు( బోసిపోసి 

పరిణమించిరి యొండొండ.( దరుణులెల్ల. 

ఈవారుణీరసం బీకుండు దన కది 

సమకూరకునికి విషంబు |దావె 

మధువైరి యగుట నీమధువున కెడరయుg 

హరి మాధవాఖ్యను శరణుసోచ్చె. 

సీసురలేక గంగాసార మున్న యా 

తల (జేర? జం|దుండు బలు పుదకి గ. 

యీమదిరాస్వాద మెడలి విఘ్నే వండు 
పొగులంగా లోలోనంబొట్టయుబ్బె 

es 

ఆ.వె. నిట్టీమద్య ము గని పట్టి తావ(గలెక 

శక్రిసేవసేసె షణ్ముఖుండు 
ఆనుచు+ జతురయెన యతివ మెరేయంబు+ 

బొగడుచుండ నొక్క పొలి వలికె, 

క, పరిమళము గొన్నయంతనె 

పఠరవశమె మేను హర్షభరితం బగు నీ 

సుర.గలుగ నమృత మునకుకా 

సుర లంబుధ్శిదచ్చి రిట్టిచో ద్యము గలదే, 

వ. అనవుడు నొక్కరు. 

క్, సు ఖములత ల్లి మనోభవు 

సఖి యీూనుర దొల్చికుకుశొపంబున స 

న్ముఖులకు నెడగాకుండిన 

నఖిల జనుల చెత దక్కునా మన కనినకా.' 

రాం 

| నిఖీలజనుల చేత దక్క-నేర్చునేమా కుకో. 

259 

268 
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వ, న మదయ 264 

ఎకకడ కనన రాం 

క డ( గొందటకు భాగ్య మించుక యెనకా 

లక కర క్క_నికతమున 

డక్కె(జు పీ మధువు లేర్పుడ న్మన కెల్లన్.! 

అని తమనేర్పులం గొనియాడుచు నానందంబున మాటలు తొ టువడ( 

బలుకుచుం బయ్యెదలు సవరించుటలు మజఖచి లజ్జలు దొలంగ బహు ప 

కారంబుల నున్మత్త భావంబులు దొంపంబవర్తిల్లి. 966 

ఊఉ. ఇంవు మనంబులోన నటియింప6గ. జెక్కులమీ6ద ( గన్నులం 

గెంపువహింప మోవి(గల కెంపు చలింప(గ ఘర్మబిందువుల్ 

పొంపిరివోవ ముద్దుమొగముల్ మెజు పెక్కు రతాంతసంగతి౯ 

సొంపువహించి రంగనలు సోలుచు నమ్మదిరామదంబునకా. 267 

సీ. అక్కమీతల్లి మాయత్త* యౌ నెజింగితి, 
గోడలితల్లి నాకూ(తు రగుట 

మాతల్లిమజంది మామామ సభ్యుల కియ 

నుయ్యిరే జంకిటనిడి యొయ్యనరిగె 

మా బావకొడుకు నామజ(ది గాలపువే(టం 

గొమ్ములకుందేలు గొట్టితెచ్చె 

నిదిసెప్ప( గొజ;తని యిదికల్ప సేయక 

చెవులార (జూడు నెంజెప్పినట్టు 

తే.గీ. లనుచు లోకవిరో ధోక్తులాడుకొనుచు 

సౌలపులూరంగ నోరచూపులునటింప 

1. దకె_ంబో మధువు నేడు దగమనకెల్లకా. వి, మాయకు, 

ల నొయ్య-_ -నయ్య, 



209 సింహాసన ద్వా, తీంశిక 

EA 

x 

a 

oa 

వట్టినగవుల( జప్పట్లువెటి కొనుచు 
దు 0౧ అ 

నాడ(జొచ్చిరి చేడెలు పొడిపాడి, 288 

. ఇట్టివినోదంబులు సూచుచు  విగక్రమాదిత్యుండు !తివి!క్రమా సత్యంబు 
తోడరా నరమోహిని గేహంబున కేగి _ తదాళశీపరిచరితసముచితోపచా 

రంబులు గైకొని హంసతూలికాపర్యంకంబు పై సుఖాసీనుండై సరస 
లం |దొదుపహః ర్ట వాక్యంబులం || ద్దుపుచ్చి. 26 a 

లి 

. నరమోహిని మీరక్కసు 

డరుదెంచి తలంగకుండ నాలోపల ని 

న్నరయుదు నుండెద నని భూ 

సురయుతు (డై యధిపు( డజ్జసాచ్చె౯ బుద్ధికా, 270 

. ఆలోన నొది(గి యన్నెడ 
నిలాలక శయ్యమీ(ద నిద్రింప(గ నా 
భీలనయనాంతదంత 

_ జ్వాలలు నిగుడంగ నసుర వచ్చెం బెలుచ ౯ 271 

. ఆచ్చట నొంటినున్న సతి నార్చుచు వేసి యదల్సి నీవిటుం 
డెచ్చట డాగ( జూపు మని యీడి గృహాంగణసీమ కే? 

జెచ్చెర విక్రమార్కు.( డొకసింహము చాడ్సున నేన వీండుగో! 
వచ్చితినంచు నార్పు(గొని” వచ్చె. గరాళకృపాణపాణియె. 272 

. అటువచ్చిన దనుజు(డు గిట 

కిట( బండులు గీటుకొనుచు( గినుకవొడమి యు 

దృటవృత్తి నెగసినం గని 

భటధర్మము దప్పి తోడి పాజితి వనుచుకా. 278 

1 వీ(డకో. ల్ల, నార్చుకొని, 



26) చతురాశ్యాసము 220i 
థి 

క. దుర్భలు(డ వోరి సీదగు 

దోర్చల మిది యెంత నన్ను దొరసెదు విను నే, 

గర్ఫురు(డ( దొల్లి నాచే 

నర్చ్బుదస ౨ఖ్యలుగ మనుజు లణ(గిరిచుమ్మీ 274 

శా. వారిం గూడ(గ నెగు మందు గద వె వంజేరినకా భీము(డా 

కౌరవ్యేం[దుని నేల( గూల్చుగతి నామ్మానాయకుండుం దది 

యోరుద్వంద్వము నొంచి కూల్చి భువి దైత్యుకా ఖండతుండంబుగా 

ఘోరాస్తా9హతి( (బోవుచేసె, సుర లుతోో.శించి' వర్ణింప(గకా, 275 

క. గరక్కాసుండనియెడు చీక(టి 

నుక్క_డ(పి భభోదయమున నొప్పుచు. దమకుకా 
దిక్రైై-న విక్రమార్కుని 

నకు-మలాకరు(డు చూచి హర్షం బందెక౯ా, 

ర్ తత్సాహసబలధై ర్యస 

ముత్వేకంబులకు జోద్య మొందుచు(6 [బియసం 

విత్సమ్మతి నరమోహిని 

యుత్సుకయె మొక్కి. పలికె నోభూనాథా. 277 

క. నామంబున నరమోహిని 

నామెజయంగ వీనిచేత నరఘాతినినా 

నామీ(ద నున్నకి డిదె 

సీమాహాత్మ్యమున( బాసె నిమిషములోనకా,. విర 

క. కావున నాకేవిధమున, 
గావం (బ్రోవంగ నీవ కర్తవు పను లౌ 

1. సురలుతో_చించి. 



20౨ సింహాసన ద్వాతింశిక 

గావనక యొదివపంచిన.( 
ది 

గావించెద నుడిగమునకు( గై కొను నన్నుకా. 279 

గీ. ఆనుడు వసుమతివల్లభుం డల్ప నవ్వి 

యెద్దిపంచిన( గొ వింపనియ్యకొంటి 

వనజలోచన జాతి( బద్మినివి సీవు 

సరసగంభీరుని గమలాకరు భజింపు. 280 

క, ఓకమలాకర మునునీ 

వీకమలానన భజింప నింపొందితి నే. 

డికాంతామణి( గె కొని 

యేకాంత క్రీడ నిలువు మిచ్చట సుఖి వై.. విర్ర] 

వ. అని పరస్పరకరగహణంబు చేయించి. 

ఆ.వె. లంకలోని రాజ్యలక్ష్మి విఖిషణు 

కిచ్చి వచ్చు రాఘవెం[దు పగిది 

దితిజు( జంపి వారసతి నాశితున కిచ్చి 

_విజయలక్ష్మి( గూడి విభుండు గదలి, 288 

క, వాలుంగంటి నిలువు మని 

వాలాయింపంగ నేం/గవలయు ననుచు న 
వ్యాలుమగ (డు మెట్లుగా రెడు 

వాలు సహాయముగ మగిడి వచ్చెం బురికికా. 284 

క. కావున నీకీగుణములు 

లేవైనను గద్దె నెక్క లే విట మగుడం. 

బోవుట మే లనవుడు భో 

జావనిపతి సిగుపడుచు నల్రన, దిరిగెన్. 285 
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ర్, జీమూతాళికురంగ నాభిశ శభృచ్చిహ్నా మరేం దోపల! 

వ్యోదీవ మేంంసామజాతయమునాహోమాగ్ని ధూమాంజన 
క్యామాకారు సమ సకల్మషతమసృందోహమా రాండు ను 

ద్రామానంతయశోభిరాముని రమాధాముస్ గుణస్తామునిస్. 286 

కా, సర్పాఢీశ్యర పంద చందనపయశ్చం దాబ్బమందాకినీ 
కర్పూరామృతహారహిరతుహి నాకారాను కారాకృతిన్ 

చ ర్చారూఢపికద్వి రెఫశుక బృందారో హకోత్సాహకం 

దర్పాటోపవనాంతదావదహనుందై 9లో క్యరతామణిన్. 

మాలిని. వివిధసురవరేణ్యా వేదవేదాంతగణ్యా 

భవతిమిరదినెం[దా భ కకారుణ్యసౌం దా 

సవినయజయలోలా సర్వలోకానుపొలా* 

భ వమధురిపురూపా భవ్యదివ్యస్యరూపా.? 

గద్యము, ఇది రాయగజగంధవారణ వైరిమండలికభేకఫణీం్యద వీర ఘోట్టవి 
భాళాది బిరుద పక టచారి!త కళింగడేశ నిరూ మధామ త్యాశరాగాగ్గన కర్షా 

టదవిళానధమహారాష్టఏభూ పాలరూపనూపుర సుందర చరణార వింద సన 

ద|పోలిపుర వరాధ్వశ్వర వెలనా (టిపృథ్వీ శ్వర రాజ్యస ము ద్ధరణ క్రీకొజవీ 

వెన్నయామాత్యపుత హారితపగోతపవి|త సకలసుకవిమి త కసవరాజత 
నూజ గోపరాజవిరచితంబై న సింహాసనదాం తింశిక యను కావ్యంబునందు 

రత్నోద్భవుకథయును మూషకోపాఖ్యానంబును విక్రమార్కుని సాహసి 
కత్వమహోదార్యత్వంబులును గమలాకరుకథయునన్నది చతురాశాసము, ర్ధాక్వా 

1. శితిభృచ్బీగశ్యామలేందోపల. 2. సర్వలోకానుకూలా, తి. భవతుడివి 
జరషా పద్మపతాయతేశా. 
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శ్రీరస్తు 

సింహాసన ద్వాతింశిక 

పంచ మాళ్వాసము 

. శ్రీమత్పన్నగఫణమణి 
' భోమా వృతబాలతుహినధోమాంజనిభ 
వ్యోమా పగాంబుసుమనో 

దామాచరితొవతంను దక్షధ్వంసున్. / 

॥ ఇచ్చ( దలంచి భోజధరణీశ్వరు( డంత (గహానుకూలత 

న్మెచ్చగునటిలగ్నమున నిల్చి మహాసన మెక్క_(జూన (గా 
టి 

నచ్చటిబొమ్మ వల్కె- విను మర్జికి నుజ్జయి నీపురీశ్వరుం 

డిచ్చినభంగి నీగి మెఅయింపక' నీ కిది యెక్కవచ్చునే. 

ఆనవుండు జనవల్దభు( డో 

తనీవితరణ మెట్టు మెఐసే( దగ జెప్పు మనం 

దనమోవి? మందహాసం 

బునటింప(గ నిట్టు దశమపు[తిక వలికెన్, 

= 2 పదవబొమ్మ కథ : == 

, ఎవ్వనిసాహసం బేవేళ. జూచిన. 

బర హొతంబుల కెల( బట్టు(గొమ్మ 
ల్లో ట్ 

యెవ్వనియాజ్ఞ భూమీశుల శిరముల 
_మాళరత్నా వశిమాడ్కి. మెజయు 

1. తోవతంసి దశ్షధ్యంసీ. బి, మోము. 

న్ా 



పంచ మాళ్వాసము 

నెవ్వనివై భవం బేల్రయాచ కులకు 

ముంగిటిపెన్నిధి భంగి. దోంచు 

నెవ్వనిసత్కీ- రి యీ రేడు జగముల 

నాటపట్టుగ నిండి యాడుచుండు 

తే.గీ. నతడు సామాన్యజనుండె దీరాధినాథ 

(గ 

(గ 

నిర్మలాత్మకు( డత్యంత ధర్మమూర్తి 

శతుసమవర్తి నృపలోకచ[కవర్తి. 

సత్యసంధుడు వికమాదిత్య విభుండు. 

. అటివిభుం డుజయినీ 
ప జ _ 

పటణమున రాజ్యలక్ష్మి బర (గుచు |[బజ( జ 
రు UC. 

పట్టి తగం జెంచి సంపద 

దటంబుగ నిల్చి తల్లిదం్యడులమీజెన్ . 
ప లి 

॥ ఆట్టేదినంబుల, 

. అకళంకొచి చిత్తు డార్యుండు 

సక లాగ మమంతతం(తసారష్టాండు ఖీ 

కుకవేవరార యవథధూ 

తకు( డన(గా నపుడు వచ్చె. దత్పురమునకున్. 

॥ అచ్చటి దెవతాగృహమునందు గతస్పృహవృ త్రి నుండో 

నచ్చెరువంది పౌరజను లాతనివర్తన విన్న వించినం 

జెచ్చెరం దోడితెం డని [పసిద్దుల( బంచిన రాకతక్కినల 

దచ్చరితంబు( జూడ వసుధావరు( డయ్యెడక(? నేడుకన్ 

ఆవనీ సురరక్షకు( డగు 

నవసీ శ్వర వరుడు చనినయవసద మున న 

య్యవధూతకల్మమం డగు 

నవధూూతకు( డతనిం గరుణ నవలోకించెన్, 

205 
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06 

. తోణీపొనీయతేడో వాయుగగనాఖ( 

. తత్క_ర విహితో పాయన 

సత్కార మను[గ హించి సంయమిపతి వి 

ద్యత్కు_లరత్నము ఖభూవరు( 

దత్కాలసముచిత గోష్టి ( దగులంజే సెన్. 

. మా టిడక యాత. డడిగిన 

మాటలలో సకలశాస్త్ర మర్మంబులు ప 

ల్మాటును నానావిధముల( 

దేటపడం దెలిపె భూపతికి. [బయ మడరన్. 

నిధ్యానంబున నజున క 

సాధ్యం బగుత త్త్వబోధసొరము కుదురో 
నధ్యాత్మవిద్యమర్మము. 

మధ్యమజగతీశునకు సమ స్తము. జెప్పెన్. 

లి 

పంచ భూతాంశుసంబంధమైన 

మేనిలో. గర్భనాసానే తజిహ్వాత్య 

గాహ్వయపంచదియములగోష్టి. 

శ బగంధొంగర సస్పర్శసంజ్రిక 
వి స 

పంచవిషయముల( బాలుపలుదు 

పాణ పభృతిపంచపవన [పసారంబు 

హృదయాదిపదముల( జొద లుబుద్ధి( 

ఆ.వె. గూడి సిలిచీ యుండు కుంభకపూరక 

రేచకములగతి వివేచకంబు. 

జి త్తకమలచ[కజీవాత్మ పరమాత్మ 

యోగసొధనముల నొనర( జెప్పి. 

సింహాసన ద్వాతి ౦శిక 

శస 

il 

పీ 



క 

ఆ.వె. దుఃఖసాధ్య మయ్యు. దొడరి యభ్యాసంబు 

పంచమాశ్వాసము 

యోగము కల్మషబంధవి 

యోగము పంచేం దియాభియోగము, పుణ్యో 

ద్యోగము, ము క్రివధూసం 

యోగము పరత త్యపదనియోగము సుమ్మీ. 

జేయ(జేయ యోగసిద్ధి పెంపు 

దినం దినంగ వేము తియ్య నౌక వడి( 

బిదప? బరమహర్షపద ము సుమ్ము. 

. హఠయోగమం తయో గాష్టాంగయోగసా 

ధనయోగలయయోగధర్మములకు 

యమనియమాసనధ్యాన ధారణళ క్రి( 

బవననిరోధంబు( బట్టుకొ లిపి 

నాభిచకోపరినలిన మధ్యంబున 
సీవారకూకసన్నిభ విభాతి 

వెలింగెడు తేజంబువెలుంగున6. గరంగిన 

యమృతంటు మదిలోన ననువువార 

తే.గీ. నందు. గలుగుట సచ్చిదానంద మయ్యె 

ux 

నచటితేజస్స్యరూపంబె యచ్యుతుండు 

పంచవింశతిత త్య పపంచమునకు 
నత+డె కొరణమాదినారాయణుండు. 

. కరణాసనభేదంబుల 

వెర వతి(గి తదంగయోగ వితరణసరణిం 

బరికించి పెన(గనేర్చిన 

మరగు( జుమీ ము _క్రికాంత మర్మ జ్ఞునకున్ . 

14 

15 

16 

17 
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క. అని బహువిధముల( జెప్పంగ 

విని జనపతి తలిసి యోగ విద్యా విభవం 

బున రాజయోగి యనగా 

జనకుని క్రియ [బజల( బెంచె జనకునిభంగిన్. 17 

వ. ఇట్లు కొంతకాలంబు పుచ్చి తన్ముఖకళలం జూచి యోతాపసో తమ నీకెన్ని 
యం డ్రయ్యె నని యడిగిన నతండు యోగికి. గాల్మకమంబు విచారింప 
నేల నూజేండు వేయేండని యెన్నిక గలదే సిదయోగంబున వజ 

ఓం య (9 

శరీరంబు దుర్తభంబు గాదు. 19 

క, బాధావిరహితగ తికు(డు 

బోధాహితపరమహర్ష పూర్ణుడు నిజవాం 

ఛాదీనమరణు( డీక్షణ | 

సాధితచిన్మూ ర్తి యోగి సామాన్యుండే. 20 

క, తలనరసినం జెక్కుల పె 

వణ లెగసిన మెని బిగువు వదలిన నే|తం 

బుల నెటైసెరలు విరిసిన. 

జెలువెడలిన యత(డు' యోగసిద్దుండె ధాశ్రిన్. వి] 

క. ఆన( దద్యచనామృత సే 

చనమున యోగంబు సిద్ధిచందము దెలియన్ 

మనమున. గౌతుకకందళి 

మొనసూపిన నృపుని నెజి/గి మునినాయకు(డున్. 

ఆ.వె. ఎద్దియైన నీకు నెజీ(గింతు నడుగుము 

సిగుపడకు మనుడు క్షితివరుండు 

1. జెలువించుక యెడయ. 



98)... పంచమాశ్వాసము లి 

మరణభయము లేనిమార్గంబు చేకుు 

సిద్ధయోగనియతి( జెప్పు మనియెతి.. విల 

మ. అనిన న్న్యాసముతో జరామరణకశూన్యం బైన మృత్యుంజయం 

బను మం|తంబును, హోమతంత్రమును హవ్య(ద వ్యభేదంబు సా 

ధనయోగంబు( (గమంబునం దెలిపి విద్యాదక్షిణానుగహం 

బున మన్నించి న రెందు వీడుకొని విపుం డేగా వింధ్యా(దికిన్. 24 

2 లా . శతివరుం డిట యోగసిద్ధికై మంధతివె 
రాజ్యభారం నిడి రాముపగిది 

జటిలు6 డై మేన భస్మము. బూసి వల్దల 

ధారియై కాననాంతమున కేంగి 

బుషిభంగి గంగలో దిషవణస్నాను( డై 

జపతపంబుల( బురశ్చరణ చేసి 

మం|తపూతంబుగా మధుతిలదూర్వాజ్య 

పోమంబు జరుపుచు నేమమునను 

తే.గ. నక్తము నుపోష్యమును నేక భుక్తమనంగం 

గలుగుదినముల సిద్దయోగముననుండి 

కంద మూలముల నశనకాంక్ష దీర్చి 

(వతము చరియించె నక్షుకవత్సరంబు. విర్ర 

వ. తదనంతరంబ యొుకనాంటి వహోమసమయంబున. 26 

క, ఆహుతి నోయంగ గాంతితి 

రోహితు(డె లోహితాశ్వరోచి:పటలీ 
రోహితుడై యాకుండము 
లో హితు( డై నిల్చె నీలలోహితు( డంతన్. 27 

మ 

వ. తదాకారంబు గని సాగిమొక్తి నిలిచిన. 28 
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క్ 

వో 
oo) 

. మృతుంజయు (డతనిత ప: 

కృత్యమునకు( జితవృ త్రికిం దగగ జరా 

మృత్యు నివారక మగు ఫల 

మత్యాదరణంబుతోడ నాతని కిచ్చెకా. 

. ఇచ్చి తిరోహితుం డైన. 

ఆ.వె. ఆట్టిఫలము చేత నంది జనేశ్వురుం 
డిశ్యరునకు మొక శాశ్వతముగ 

నంగసిద్ది గంటి నని యుల్లసిల్లుచు 
ఢా మ 0౧ 

మగిడి వచ్చునటి మార్లమునను, 
డు ౧ 

. పదములు. చేతులు న్ముడి(గి పండులు డుల్లి నిజస్వరంబు గ్ 

దదిక ( బెనంగ నంగమున [గంథులు వాజ(గ( గుషరోగముకా 

ముదిమియు( గూడి రూపు బలుపుం బొలియింప(గ దై న్యజీవనా 
స్పద మగు బాహ్మణు డు జనపాలున క డమువచ్ని యిటనుకా. 

(a (త) 

. ముదిమియు రోగము( గూడం 

దొదలెడు నిదె మేనువిలువ(బూనదు నాకుకా 

మది నెబుగుదెని మం దీ 

పవనున సమకూర్చి యిమ్ము పరమదయాత్మా. 

ఆ.వె. ఆనిన నతని దోడుకొనిపోయి తనయింట 

మందు. మా. కొనర్చు మది( దలంచి 

యాత! డంతచూర మరుదేర లేం డని 

యాత్మ. జూచి వికమార్కవిభు(డు. 

ఆ.వె. కలిగి పెటలేక కషు( డైయన్న దు 
యట యట చలా 

ర్లుణుని పాపమునకు( గొలంది లేదు 

29 

80 

$2 

Sp 

న 



(x 

“J 

పంచమాశ్వాసము 

తన్ను మాని యైన ధర్మంబు చేసిన 
యతనిపుణ్యమునకు నవధి లేదు. 

. తుదిముట్లనిబతుకున కా 
లట 

పద( బొదలెడివా(డు దానప్కాతం బని స 

మ్మదమున నార్తులకొణ కె 

సదధయులు [పాణములు తొల్లి చాగము లిడరే. 

. అని తొల్లీంటి రాజులం (బశంసించి తనలో శంకింపక 

సాహసాంకుండు మహోదారుండై 

॥ [పాణము లడుగండు వృద్ధ 

త్షోణిసురు. డితండు మందు. గోరెడు దేహ 

[తాణము గావిందెద నని 

తవోణీశుండు చేతిపండు. గోరిక నిచ్చెకా. 

= దివ్యం బౌఫల మిచ్చినం దిని ధరి తీనిర్ణరుం డంతంగు 
వృవ్యాధిస్థవిరత్వదూరతమమై సంపూర్ణ తేజ:కణా 
భివ్యాప్తం బగు దివ్యదేహ మటు (బాపింపంగ నిర్మోకము 
క్షవ్యాశేందుని భంగి నొప్పె( బతి చోద్యం బంది హర్షింప(గకా, 

. అర్థికి సీ క్రియ నిచ్చి క 

తార్గుండై కదలి వచ్చె నటుగావున న 

ప్పార్థివునకు సరిపూనమి 

వ్యర్థము నీతల(పు భోజవసుధాధీ శా, 

నావుడు భోజక్షితిపతి 
భావంబున( జో ద్యహర్షభరితుం డైల 

జ్ఞావనతవదను( డగుచు హి 

తావృతు( డై మగిడి పోయె నంత:పురికిజా. 

86 

ల? 

లిరి 

40 
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వ. మజియు( గొన్నిదినంబులు సనిన నేకాద శద్యార వీక్షకుండె . 

=పదునొకొండవబొమ్మ కథ. 

క, సూక్ష్మముగ( దల ణెద నగ 

లక్మకకళారమ్యు వరలక్ష్మీ గమ్యు౯ా 

లక్ష్మీ లలనావక్షో 

జమ్మాధరసక్తు భక్రసంహు నృసింహు కా. 

క. ఆని నియమంబున భోజుం. 

డనువగులగ్నమునం జేర నరిగి మహేం[దా 
సన మెక్క. (బోగ నిలునీలు 

మని యచ్చటిబొమ్మ పలికె నచ్చెరు వందన్. 

క, పరికింప విక్రమార్కుని 

సరిపూన ( బరోపకారస త్ర్వంబులు సు 

స్థిర ముగ( గలగనివానికి( 

దరమే యిట దీని నెక్క ధారాధీశా. 

క, అనవుడు నవ్వసుధాపతి 

చనునతనిపరో పకారస త్యగుణము లె 

ట్రన( బాంచాలికయును స 

ద్వినయంబున భోజన్ఫపతి వీన నీ ట్రనియకొ.! 

Oo = జననాథ్ రాజసముఖం 

బున నున్ననరుండు యోగ్యము నయోగ్యము(2 బ 

శ] 

42 

48 

44 

45 

46 

1. వ. అనవుడు నవ్వసుమతీపతి యతని పరోపకార సత్త్వగుణంబు 

లెట్టివనిన( వాంచాలిక సవినయంబుగాని ట్రనియె. _ అని యొక్యపతిలో వచన 
మున్నది. బీ, ఠాజసమ్ముఖ, మున నరు(డవయాగకార్యములుగా వెస. 



పంచమాశ్వాసము లై 1 

ల్రీ_న నవు గా దన కూరక 

వినవలయును సరస మైన విరసం బై నన్, శ్రా 
ఆ.వె. పలుక6 దగినపలుకు పలుకక యున్నను 

(TREES 

బలుకు వినియు వినని పగిది నున్న: 

బలుక6 జూచువాని. జలుకకు మన్నను / 

బలుకులేల తల్లి సొలయు నతని. 8 

. కావున, కర్రి 
. వ్య క్రంబుగం జెప్పేద నను 

రక్తుండ వె విను మవంతిరాజుగుణము సో 

యు క్రిం జాలుకం జూడకు 

యుక్తులయెడ నాంటదాని యోగ్యత గలదే. : 50 

- సత్యవచోవిశారదు(డు, శారదసిరదసంస్సురద్యకో 
నిత్యుడు నిత్యదానగణనీ యు (డు విజ్ఞజనావళమనో 

వృత్యనుసారి సారబల విక మకృతుు(డు నాయ వివమా 

దిత్యు( డవంతి యేతె నలుదిక్కులరాజులు పంపు సేయగన్. £1 

. అట్టిమపహిపొలుండు షణ్మాసరాజ్యపతిపొలనంబును షణ్మాసదేహొంతర 
వనాంతర  |పవాసంబును నవశ్యక రవ్యం బగుటం జేసి యొక్క 
సమయంబున రాజ్యం బరాజకంబు గాకుండ భట్టి నుజ్జయిని నునిచి 
యసహాయజూారుండు గావున శొంటి నిగుంఢవేషంజున దేశాంతరనగర 
గహనవిశషంబులు చూచుచుం జని చని యొక్కనాండు. ర్ర్2ై 

. పణ్యపథంబు భంగి భయనంగము నొందక చోచ్చె దండకొ 

రణ్యము శై అగర్భితపారణ్యము తాపసచి త్రనిత్య కా 
రుణ్యము గంధబంధుర సరోజరజో వనరాజిలక్మణా 

గణ్యము" పతపుష్పఫల గణ్యము( బుక జనాను గుణ్యముక్షా, 58 
క్ు నమితా చను వనం. || 

1. రజో వనరాజితాజల క్షణ్యము, 



వ్] శ్తీ సీంహాసన ద్యా|తీంశ్క్ 

వ. చొచ్చి యనుష్టుపృందంబునుం బోలె హంసరుతయుతంబై. తిష్షుష్పందం 
బునుం బోలె |భమరవిలసితం బె జగ తీచ్చందంబునుం టోల( గుసుమవిచి 

తాంబరం బ్ర యతిజగతీచ్చందంబునుం బోలె మత్తమయూరసేవితం 

బై శ క్వరీిచ్చందంబునుం బోలె సింహోద్దతా్రయం బై యతిళశక్వరీ 

చ్చృందంబునుం బోలె సుకేసరభాసురం బె యవమ్షిచ్చందంబునుం బోలె 

హరిణిసంశ్రీతం బై ధృతిచ్చందంబునుం బోలె మ తకోకిలాకలితం బై 

యతిధృతిచ్చందంబునుం బోలె శార్టూలవి|కీడితలశ్న్షీతం బె కృతిచ్చందంబు 

నుం బోలె నుత్సలమాలాయు క్రం బై. (పకృతిచ్చందంబునుం బోలె 

జంపకమాలాసహితం బె సంకృతిచ్చందంబునుం బోలె సరసిజచిహ్నిత 

కౌంచపదాంకితంబి " యుత్కృతిచ్చందంబునుం బోలె భుజంగ విజృం 

భిత సంగతంబై యున్న యవ్వనాంతరంబునం దిరుగునప్పుడు. 1 

= ఇల నందు దను సెరిం 

పలే రనుచు వెట్టయెన (బదుకొల్లక తా 

గలుమడుయు లుణికెనో యని? 

జలశొ పుం డ స్తశిఖరిచ జీ దిగ బడియెకా. ర్ర్ 

వ. ఆప్పుడు. 56 

క. బహుయోజనదూరము లగు 

గహనంబుల నుండి యెగసి కలకలములతో 

విహాగంబులు నలయమహీ 

రుహముల కరుదేంచె( బం క్రిరూపం బలరోకా, ల 

న వమ వ్ (| | సనన Ee తాం! మం పామి కానా TON లల 

1. [కౌంచపదమును సరసిజచిహ్నాతమును సంకృతిచ్చంద ములో, గనంబ 

డుచున్న వి, (ప్రకృతిచ్చందములోని దని (వాయబడినది. బి. దనుసై(పక, 

పలుతెజ(గుల ననగ నట్టి బదు కోర్యకతా, గల(కుల (గెచ్ళుణి కనా యన, 



వలచి మాళ్వాసము 

బంధుర మవాంధ దికూ్క 

అంధరగజగండమండల పచ అితపు 

షృంధయనిభనీలిమ జగ 

దంధంకరణ పసార మె తమ మొద వెలా, 

నో 
Ur 

వ. తత్సృమయంబున, 

ఆ.వె. ఆదిమూ ర్మికియ సహ|సశాఖలను స 

హ|సపాదములను నవనిగగన 

భాగ పూర్ణ మగుచు భవ్యమే ద్విజకుల' 

సేవ్య మైనతరువు( జేరె విభుండు. 

సీ. వ్యృమానిమూలంబు లిలకు నాధార మై 

శేషపడగలతో. జెలిమిసేయు 

నేవనస్పతికొమ్మ అక్కియాడంగ ది 

గంతబాలికలకు నందికోలు 

ఏవృక్షమున౯ గల యి ర్హహర్నిశ మంధ 

తమసంబునకు నుండ. ద ల్రియిల్లు 

ఏపాదపముతుద నెడనెడం గాలూ(ద 

రవిహ_యంబులకు విళామభూమి 

ఆ.వె యేమహీజమునిలు వెల్లపక్షుల కుని. 

పట్టు నా(గ నెగడి ఫలదళముల 

నబ్బరాగమరకతాంచితై క స్తంభ 
వార్మకసామ్యమందు నటివటము, 

౯ ట 

4 వి మము on ws 

సలల 

పను mn 

215 

58 

6] 

1. హ్యసశిఖర రమ్యమౌచునెపుడు, భూమిగగనభాగ పూర్ణమై ద్విజకుల- 



216 సింహాసన ద్యాతింకిక 

ద్ర ఆవటము। కింద దలిదుల 

నావటముగ శయ్యదీ దర్చి యందు సమస్త 

జ్యా వర మణికోటీ3 

స్థా "వర నిజకాసనుండు శయితుం డయ్యొకా. 29 

వ. ఆచేళ నాతరుళాఖాంతరంబున నున్న చిరజీవి యను వృద్దపకీ శశ రరుండు తన 

చుట్టు వచ్చి యున్న పిట్టలం జూచి మీను దిరిగిన వనంబుల నపూర్వంబు లేమి 

గంటి రని యడిగిన వానిలో, గుక్షింభరికుం డనువిహంగం బోస్మామీ నీ 
వెజుంగని యపూర్వంబులు లే వట్టున్నను నొకటివింటి నవధరింపుము. 6కి 

మ. ఖగవంకో త్తమ నేడు గుంపుగ నుషః కాలంబున న్వేడ్మతో 

గగనాభోగము నిండ నే మెగసి పక్ష ై ణివాతోద్దతి 

న్పగము భ్రూలంగ( బోయి వింధ్యముచతి న్నానాదిగంతాగతం 

బగు నాత్మీయగణంబు( గూడి యొక పుణ్యారణ్యమధ్యంబు నజా, 64 

క. కంకాలఖండనుండను 

కంకము విహగములు గెలువ(గా నిజమి(తా 

తంకం బగుకో కాంబుడి( 

'గుంక(గ నెంగితిమి వానికుందుట దెలియ. ర్ 

క. ఏ6(గినం నాతం డ!శులు 

దోంగిననయన ముల! జూపు దోంపక తనలో? 

గ్రాగుచునుండ (గ నేమ 

పా గజి(గినభంగినాయ్య, బలికితి మతనికా. 66 

క్, పిట్టలము మేము నీకల 

చుట్టాలము మమ్ము నేల చూడవు నీకీ 

పట్టున వలవనిశోకము . 

పువైడుకత మేమి చెప్పు పౌందుపడంగకా. 67 
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ఊఉ. నావుడు( జూచి యతడు మనంమి యథాస్థితి నిల్చి యిట్టను 

న్వేవురు బాంధవు బ్లలుగ వేదన( బొందయగ నాకు నేల మీ 

కివిధిచొ ప్పెజుంగ చనునేని వినుం డియో వింధ్యకందర 

(గ్రావము( జెంది యుండె నొకరక్క సు డక్కడ నికుు_వంబుగకా. 68 

శా, ఆమాంసాశను? డుక్కు పిక్క-టిలంగా నాత్మాంతిక ద్వాదళ 

(గామాంకస్టుల నెల్బవార ల( దినంగా నందు న్ఫీతి మై మె 

సోమం బె చని సా (గి మొక్కి. యొకమర్తు న్నిత్యము న్నీ బహి 
ర్బూమి న్నిల్పెద మారగింపుము నవాపూపాదియు కంబుగకా. 69 

మ. అని సం ప్రార్థన చేసి యే(గి నిజమర్యాదావిధిం [బాప్తు. డౌ 

మనుజుం గమ్మనిపిండివంటలును సన్మానంబుతో. దెచ్చి య 

ప్పన సేయం గని యార్చుచు న్వెడలి వ్యా ౧పాదించి' తృప్తాస్థగాం 

చినుచుండు౨ దనుజుండు యత్న మున బత్నీయక్తు(డై నిచ్చలుకా . 10 

EA . ఇ బ్రనుదినంబును నరబలి జరగు నెల్రిటిదినంబున. 7l 

క. మన్మి|తు+ డైన యొక్క ద్వి 

జన్మకుమారకుని వరుస చనుదెంచిన దే 

తన్మూలము నాశోకము 

సన్మార్లికి. గలియుగమున సౌఖ్యము గలదే. 72 

{tA అనిన న్విస్మాయ మంది మేము ఖగవర్యా నీకు నవ్వి[పబా 
లునకుం జుటటీ కంబు కీలుం జెపుమా నావుడు కా 

యు 00 

వినరయ్యా యుపకారహీనుడ భయావిష్టుండ నిర్భాగ్యజీ 

వను(డం జెప్పెద దీనికారణము మీవాలాయపుంబలుు.లకా. 78 

1, యార్భాటించి. 
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ox 

ఏనును బిల్లలుం గలయ నెల్పిడ( [దుళుచు నుల్చసిల్లుచుం 

గాననభూమిలో( దిరుగ(గా నొకచెం. చురు లొడ్డిపోయినం 

గానక తూజుచో మెడలు. గాళకును జుటలుగొన్న దిక్కుల౯ 
(శత) లట 

దీనులమె కలంగి నలుదిక్కు_లు( జూచుచునున్నయ తటి కా, 

మసమిత్సర్లం 
ర్ 

బుల కట చనుదెంచి మమ్ము వొడ(గని కరుణా 

. కలితు(డయి యకు్కూమార కు. 

Ux 

UX 

డలజడి( బడకుండ( (దెంచె నయ్యురు లెలకా. 
రా 

అతనికృప నిట్లు |బదికితి 
శతి రా(బులు(గులకు నెల సేవ్యు(డనై వి 

as) ప 

శ తివర్షరబులు పెరింగితి 

గతి సేసిన యతనికీడు గనుగొనవల సెకా.। 

యట 

జనుని|బదుకు మేళకయజీతిచన్నుం బోలుకా 

రాక్షసిని జంవనోపను 

బచిని దుర్భలు(డ నన్ను. (బతినిధ గాగకా 

భడ&ింపు మనిన మాంస 

(2 'పతణత( జూచి వాడు పెంబడ! డిటకు౯ా. 

=, అనవుడు( దత్చతికియ కుపాయము గానక చింత. జెంది యా 

తని. దగ నూజడించి మది. దారుచు వచ్చితి మేము నావుడు 
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పంచ మాశ్వాసము 

న్విని చిరజీవి పల్కె నరవిందభవుం డలికంబునందు [వా 

సినయది తప్పునే పరులచేత( జరాచర భూతకోటికికా, 

ox = ఈ క్రమమున బలుకంగ విని 

విక్రమభూషణు(డు బాలవి|పత్రాణో 

పక్రమమున ని|దింపక 

భు కోదయవేళ కెదురు చూదుచు నుండెళా. 

ఆ,వె. అంత భార్లవోదయంబె న వెలు(గున( 

దెరువు గానవచ్చు తెజ( గటీంగి 

కదలె వింధ్యగిరికి గండభేరుండాది 

ఘోర మైనయడవిం గొంకులేక. 

చ. జలజల మంచునీ రొలుక( జల్రని గాడ్పులు పీవ( దారక 

ల్మలమల ముగ్గ బీ(కటి [కమంబున డిగ్గ విహంగ సంఘము 

ల్మలకల( బల్క( దూర్ప్చున వికాసము కెంపున6 గూడియాడ (గా 

బలబల( దెల్బ్లవాణె జనపాలకు( డే(గు వనాంతరంబునకా. 

క. ఒకసారె యేడుతేజులు! 

వికలాంగు(డు సూతు. డనిలవీథి తెరువుగా 

నొకరథమునం (దిభువనములు 

నొకనాంటనె తిరుగునాత. డుదయముసేసెకా. 

క్, ఆపర్వత మెక్కుచు గజ 

రూపంబగు తిమిర మణ(చి లోహితకాంతి 

వ్యాపితకర నఖరుండై 

దీపించె మృగెందుకరణి దినమణి కణ(కజా, 
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1. ఒక తేజికేడు శే బరులు. 



£90) 

లల 

అలు 

- పూర్వదిక్పతి యొద్ద బొలుపారు గొడుగుతై 

ఖచిత వ మాణిక కలశ మనగ 

విబుధబాలుర6 గూడి వేడుకతోడ జ 

యంతు! డాడెడి బట్టుబంతి యనంగ? 

[బాచీవధూ టికాఫాలభాగంబున( 

బెట్టిన కెంపులబొ ట్రనంగ, 

దెలివితో నాడెడి దివసఫణీందుని 

తలమీద నున్న రత్నం బనంగ 

ర క్రకాంతి మెజయ రచితరకాశోక 

కింశుకా[గగుచ్చసంశయంబు 

పొడుపు(గొండమీ (ద(బొడతెంచె(దై 9లోక్య 

మండనంబు భానుమండలంబు. 

. దల మగుదిధితి నుదయా 

చల మలదఠ(గ రూపబో ధజననచ్చాయా 

కలితం బై యర్కునిమం 

డల మప్పుడు రత్నదర్పణముగతి నొప్పెకా. 

. ఎవ్వనియుదయ మీరేడులోకములకు 
దిక్కా. లవృతులు దెలుపుచుండు 

నెవ్వనితేజ మగ్నీందువై భవముల 

కాధారమును దానయై వలుంగు 

నెవ్వనిమండలం బెల్లyయోగీం|దులు( 
నో 

జేరుము క్రికి మణిద్వార భూమి 

యెవ్వనిమూ్తి వాణీళశ శంకర విషు 

రూపమౌ వేదస్వరూప మండు 

సింహాసన దొ (తీంశిక 
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ఆ.వె. ఎవం డిషణనుల కిష ర్శనమున, 
ఢం డు ళు 

బావసంచయంబు( బాపుచుండు 

నట్టిలోకమితు( డైన తేజోనిది 

కోకములకు విరహశోక మణ(చె. 

. గిరిశ్చుంగంబుల గె రికాకృతిని కాఖి శేణి పెం బలవో 
ఇఒ ఇఒ 0 

త్క_రలీలం గరిరాజకుంభముల మీద నక చూర్గాకృతికా 
తానీ (3a) 

శర ధిద్వీపములం| బవాళ రుచి( గాసారంబుల న్మోణపు 

ష్యు_రకాంతిం దరుణాతపంగబడర దిక్కాంతాంగకాళ్మీర మై. 

. కలువలవై రి జక్క-వల( గావ(గ(యబూనిన దాత ముజ్జగం 

బులకును సాత్ యంబర విభూషణ మానెలతాల్పువేల్పుకు 

న్వల పలికన్ను ము క్రి తలవాకిలి చీశటివీడుకోలు నా 

వెలుంగులటే (డు తామరలవిందు వెలుంగుచునుండె సయ్యెడజా. 

. సంధ్యావందనవిధి యా 

వింధ్యానదిలోన( దీర్చి విభు? డనవరతా 

వంధ్యారంభుం డల్రన 

వింధాాదిబిలంబు( జెరె వ్యిపునిం గావకా. 

* కొలుని కేశీశె లము 

టోలెడునచ్చోటి యస్థిపుంజము( గని భూ 

పాలు(డు మనమున నధికకృ 

పాళుం డై వధ్యభూమి బలియె విలిచెకా. 

ఆ.వె. అంత నింతి. గూడి యసుళ యార్చుచు వచ్చి 

యోరి పిండివంట లుజ్జగించి 

నేయ నీవె వచ్చినాడ( విదేమిరా 

యనుడు( దలియంబలి3 మనుజవిభు(డు. 

వివి] 
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వివిబ్లే సింహాసన ద్యా|తింశిక 

క. కరాక్షస నే నొక్కని 

బారికినె. యడ్డువడితి( బరదేశిః [చియా 

హారముగ మెసవు పక్వా 

హారంబులు వెనుకవచ్చునంతకు నన్ను కా, 99 

. అనినం జిత ములోన దానవు(డు చోద్యం బందుచు న్నీదుపూ 

నినసత్కార్యము సెల్లు మెచ్చితి( జుమీ నీకిష్ట మెద్దేని వే( 

డిన నే నిచ్చెద నావుడుం గరుణదృ్భష్టిం గల్ల నీక్షించి య 

జ్ఞననాథుండు పరో పకారకర ణోత్సాహంబుతో నిట్టనుజా. 98 

ప 

క, ఇప్పుడు నీ వాడినయది 

తప్పకుమీ తజచుగా(గ దానవులకడం 

దప్పును గల వని పెద్దలు 

చెప్పుదు రొకచోట సత్యశీలము లేదే, 99 

. నయమున( బూర్యదేవతలు నా(గ( బసిద్దికి నెక్కె రాక్షసా 
న్వయము జగంబులో నసురవంశవిభూషణ' మీవు నీవచో 
నియమ ము. దప్పనేరుతువె సీదుకళ్ల|తము సాక్షి గాగ నా 

పియమును నీవునుం (బియము పెంపున( జేయుము నిన్ను వే(డెదజా. 96 

ల్ 

క్, దనుజేం్యద నేడు మొదలుగ 

మనుజాహారంబు గోనుడి మానుము కృపతో 

జనులకు |బియ మొస(గుచు నీ 

వనమున నెలకొనుము వింధ్యవాసిని కెనయై. 97 

తే.గీ ఆనుడునవ్యరమిచ్చె దననితలంచి 
ముదితహృదయు (డై తనయింతిమోము (జూచీ 

యితనిసరిపోల్ప నెవ్వరి నన్న వచ్చు 

వనిత యీోత(డు బజీమూతవాహుమీ జె. 9 లం 
అమన 

1. శిరోమణివీవు. 2. నీదున్నపియముపెంపును జేకుర, 
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em 
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అనిన నా రాక్షసి కుతూహలంబున నిట్లనియె, 98 

ని బీమూతవాహనుచరి[తము. వా 

జీమూతవాహు+ డెవ్వం 

డేమి మనతో చేసి వెలసె నిక్కథ( దెలియం 

గా మనుజాంతక చెప్పుము 
నా మనమున హార్షి వల్లి నాటుకొనంగన్. 100 

. ఆనుడు నద్దనుజుండు పుణ్యపురుషుని యెదురం* బుణ్యపురుష కిరనం 

బుచితం బని యిట్రనియె. 101 

| పాలేయగికమీ౧ద భానుబింబద్యుతి 

మణిమయ పాకార మహి మతోడ'. 

దిరమైన కాంచనపురములో బీమూత 

కేతుండు నాంగ విఖ్యాతయకండు 

ఖచర వల్రభు? డొకకనక వతీ సంజ్ఞ 6 

బర (గెడుకన్యకం బరిణయించఛి 

(పితిసంధిల్ల జీమూతవాహుం డన. 
దగునట్రై పుతరత్నంబు' బడసి 

ఆ, వె. రాజ్యలక్ష్మీ చేత బూజ్యు( డె కడపటి 

వార్త్షకమున భోగవారఛ వదలి 

నిజపదమున? బుతు నిలిపి నీతులు సెప్పి 

వనిత గూడి యేంగె వనమునకును. 102 

. బజిమూతవాహనుండు మ 

హామహిమాఖండలుండు యాచకజనచం 

పే. ఏమితగవు చేసి, ౨, పుణ్యపురుషుండు వినం బుఖ్యపురువ, 



“౧. సింహాసన ద్వాతింశిక 

తామణి శరణాగతర 

కామణీి ఖచ రెర్యద దకులశికామణి యయ్యుక౯ా. 108 

క్, పితృద త త మైన కల్ప 

క్షితిరుహ మర్థులకు నొసగి చిక్కిన ధనసం 

హతిందనబంట్రష, [బజలకు 

హితులకు( దగ నిచ్చె రిపుల కెడ రిడి యన(గ౯, 104 

ఆ.వె. పురము. గొన దలంచు, నరుల జంప(గ(బూని 

జీవహింస కోడి చింతనొంది 

తల్లిదం[డు లున్న ( దగు(గాోక యిదియెల 

యనుచు గురులజాడ నారుగ( దలచె. 105 

వ. తల(చి సఖుం డైన మధుకరుం గూర్చుకొని యరిగి తజ్జననీజనకులం 

గని సాష్టాంగంబుగా బణమిల్రిన వారలు సంతుష్టాంతరంగులై యుండం 

జేరి. 10# 

క్ష తత్సద పంక జపేవా 

తక్పరమతి విదులు, బండ్రు( దాం దెచ్చుచు నా 

సత్పురుషుండు మలయమహి 

భృత్చార్వృమునం జరించె( బితృభక్తు, డనకా. 107 

మ. ఒకనా( డిష్ట సఖుండు( దాను ఫల పుష్పోపార్దనాస క్తితో 

వికచాంభోజసరో వరంబుల నవావిర్భూతచూతాది జా 

లకజాలంబుల రాజకీరమదరోలంబా [గపుష్ప్రంబులం 
|బకట శీగుణగణ్యమౌ నొక తపోరణ్యంబు నొతేర(గ౭ా. 108 

క ముందజ గౌరీమందిర 

మందారనవార వింద మాకందలతా 
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: కుంద మకరంద బిందు 

ce? 

స్పందానందను(డు మందపవను(డు వీచె. — 109 

+, అంత? దదాగతకుసు మామోదవాసిత మలయసమీరాప్యాయన శరీరాయా 

సాపహారుండై . | 110 

. ఎడపని కూరిమితో న 

ల 
య్యెడ బు తికి సడ యెన హిమ శైలము E 

వడి బెడ గడరెడు పటికపు 

గుడి బొడంగని యక్కుమారకుం డటుచేరెకా. 111 

అంగనమున నభ్యంతర, 
సంగేతాకర్ణనమున, జలియింపక వే. 

డుం గసవు మేయకున్నకు 
రంగంబుల( జూచె నుతరంగం బలరన్. 112 

చూచె ఈ తత్సంగీత[ పసంగ సాంగత్య కారణం బగు జొణం జూతము రమ్మని 

యిష్ట సఖుం డై న మధుకరుం గూడి తద్ద్వారంబు, దూజి. 118 

. చిన్ని చ చన్ను మీ (ద జేర్చినవీణియ 

చేదోడుగా (శుతిస్థితుల దీర్చి 

డిగమపధను లన ప్రస్వర ౧బుల 

గమకొంబు లయవిభేదముల నెజపి 

నాదామృతంబున ననిచిన|కియ( దంతి. 

వెనంగొని నఖకాంతి గొనలుసాంగ 

రాగకదంబంబు రంజిల్ల( జేయుచు 

నాలతీ ఏీనుల కమృత మొస(గ 

ఆ.వె. గానరసవశమునం గనుగవ మోడ్నుచు 
బోటిగూడి వాణిబోటి. బోలె 
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ee 

గౌరి బాడుచున్న కన్యకార త్నంబు, 

జూచె నచట బాలభేచరుండు 14 

అంత(ద దీియలావణ్యమధు మత్తనయనమధుకరుండై మధుకరునితోనిట్టనియె 

ం వనితారత్నము నవయౌా 

వనయై పొదరింట నున్నవనలక్ష్మీ [కియన్ 

దొన నున్న మరునిబాణం 

బన నున్నది యిచట మోహనాకృతితోడన్.. 116 

. ఇది దేవకామిని యేని నిం్యదుని వేయు 

గన్నులు సఫలము ల్లాక యున్నె 

యిది నాగకన్యక యేని( బాతాళంబు 

సోముడు లే డని శూన్య మగున్న ' 

యిది ఖేచరాంగన యేనిమాజుతికి( 

దిభయెక్కు. చెజకున( బండుగాదె 

యిది సిద్దబాలిక యేని లోకంబులో 

సిదధ్రకులంబు (పసిద్ధి, గనదె 

ఆ.వె. యిది వనాంతలక్ష్మే! యేని వనం బెల్త( 

బల్లవింపకున్నె యెలయపుడు 
(ae) ధా 

నిది సుధాంశురఖ యేని యీగుడి నున్న 

శిలలు చందకాంతశిలలు గావె. 117 

పరసతులను ద ల్తుల6గా. 

బరికించెడు నాకు దీనిపై. జితం బే 

వెరవున( దగిలెనొ యిది కృత 

పరిణయ గాకుండ (బోలు బరికింపుదమా. : 118 

1. వసంతలమ్మా. 
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అని యంతకుమున్న నిజదర్శనంబున( జం|దావలోకనంబునం గరంగు 

చంద్ర కాంతంబు [క్రియ జీత్తంబు గరంగి మేన ఘర్మజలంబులు 

మణిగణభూషణంబులుగొ లజ్ఞారాగ నిమగన్నయెశనుబేటంబున గాటంబగునా 

ఠొటంబున( దుంట విల్తుండు మానంబు వేంటాడ* బోటి పూంబొదమాటు 

సౌరం దలంచునెడ వసంతానుగమ్యమానుండగు మీనకేతనుని భాతిడగ్గజి 
యోలీలావతి నీ వెవ్యరవాన వీగౌరీగేహాంబున కతుగుదేరం గారణం బేమి 

_ నొవుడు విని చీకు రికయను తతృఖి లేవి దొాలలకు( (బౌఢశ్యంజు' గలదె 

యేను విన్న వించెద నవధరింపుండు. ల 

- వసుమతి. బర(గిన మితా 
వసుసోదరి సిద్ధ్దవంశవరు( డగు విశ్వా 

వసుసుత మలయవతి విభా 

వసునిభు(డగువరుని వేడవచ్చిన దిటకున్. 120 

వ, అనిన నక్కుమారుండు నామాట తప్ప దిది కన్యక యగుట వింటివే 
యనుడు నమ్మధుకరుండు దైవయోగమ్మున సమాన వయోరూపంబులు 
గలవధూవరు లిట్లు గూడుదు రెయని= [21 

క. వనరుహగర్భుని నేరమి 

ననురూపనువస్తుయోగ మగపడదు జగం 

బున మీబోంట్టకు నగ పడు 

గనకము రత్నమ్ము, గూడుకై వడి నోకచోన్, 122 

వ. అని చతురికం జూచి నిజసఖుని దెసం జూపి, 128 

క. జీమూత కేతుసుతు( డరి . 
జీమూతసమీర ణుండు చిత్తజనిభు డో 

1 తుంటవిల్లుచే మానసంబు పేటెత. చి. సూ 
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౭ 

జీమూతవాహు( డీత(డు 

జీమూతస్థిరుడు ఖచరశేఖరు(డు చుమీ. క్రో 

. అనవుడు నది మలయనతిం 

గను(గొని యిది గొరికరుణం గలిగెం జెలియా 

మునువిందు మిత,డు రూపసి 
యనఘు(డు వరియింపు మితని నతీమోదమునన్. _ 12 nm 

. నావుడు( గన్యకామణి మనంబున( గూరిమి నాటుకొల్ప నా 
భా వజుబోణము ల్మిగుల( బజ్జ( జరించిన( దత్పరాగమో 

నా విలసిల్రీ లేజిమట నవ్యముగా. గుచసీమ( దోంప ల 
బ్రావనతాస్య యె నిజ వయస్యకు నుత్తర మీక యుండినన్. 126 

. చతురిక మణియు నొత్తి పలుకునప్పుడు. 127 

. జననీ పుత్తెంచిన సఖి వచ్చి పిల్చిన నిక నుండరా దనీ యిచ్చ( దలాబి 
పోయిన (బియుండెట పోవునో యని నిల్చి తడసిన (గోపించు( దల్రియనుు 
గదలి వేదన మది. జొదలంగా నేటికి నెదురీ(దుచాట్సున నింటి కేగి 

బలవంత మైన యావలవంత మదిలోన వేగుచు నొకచోట వెచ్చనూర్చు 

ఆ,వె, చున్న? జూచిబెలియలొ య్యన(జదంచి 

హృదయతాపమెటి (గి మది(గలంగి 

చం[దకాంతవేది శయ్యాతలంబు షె 

జేర్చి శిశిరవిధులు సేయునపుడు.. "| 128 

పుప్పాడియు( బువ్యు( దేనెయు( 

గప్పుర మును జందనంబు( గలపన పన్నీ 

రప్పొల(తుక పె. జీలికిన 

నిప్పపయిం జిలికినట్టి నెయ్యిం బోలెన్. .. 
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సీ. కుప్పలు గొన,జల్లుపుప్పొడియెరువుగా( 

బొరింబొరివిర హాగ్ని బొగుల(జొచ్చె' 

ఘనసొరమిళిత చందనపంక మురమున; 

దోడిందొడి నెజియలు విడిచి చిటిలె 

సెజ్జ పె బతీచిన చెంగల్వ రేకులు 

=౨(సుక్కిమై సోంకిన( జూర్ల మయ్యె 

విసనక జలు చేసి విసరుచో నావుల. 

గద లీదశంబులు [గాయి ముఖి (గ 

ఆ వె. మోవికెంపు డిందె ము త్రియుంబులు గందె 

ర్గ్ 

తమన 

గంకణముల లక్క కర(గిపాటే. 

జలువమందు లెల్ల, జెలువ కుందగోజేయ : 

నెడ(ద మదనతాపమినుమడించె. 190 

కలకల. బలికేడు చిలుకల 

కలళకలములు( గోకిలముల కలరవములు నొ 

కులపణుప నళికులంబులు 

నులుక(గ నయనముల జలము లొలికెం జెలికికా, | 18 

* ఇట్లు పెచ చ్చగిల్లి - పచ్చవిల్తువెచ్చ వెచ్చు నెచ్చెలిం జూచి కలంలగి (పబ 

లదర్శితుం డగు నాదర్పక్షుని దూజం దలంచి. చతుర యై చత్తురిక 

యిట్టనియె, న | 82 

. వలరాజ నిన్ను రూపున 

గెలిచిన జీమూతవాహుగెంటింప లో | తే 

లఘుమతీ నబల నొంచెదు | 

పలువురు వినిరేని బంటుపంతము డిగదే . . 188 

1. విరవిర విరహాగ్ని విరియంజొచ్చె. ఏ. పిచ్చగిబల్రీన.పెద్చు పెరింగిన. 
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0 సీంహోసన ద్వ తీంశిక 

అపలారా యలికుంతలం జెలిమితో నానంద మందింపు(డీ 

చిలుకా చిల్లాలకొల్కా నేపక సఖిసే స్నెహంబు వాటింపుమీ 

వలరాజా వలవంత మాన్సుము పికద్యంద్యంబ యీద్మంద్యముం 

గలయం గోరుము మారుతా మరలుమీ కన్నంత నిక్క.నియకజా. 184 

ఆనునప్పు డక్కుమారఖేచరున కైన యత్తాపమునకుం దాప యగు నాది 

భేచరుం డాదిత్యుండు కాంతి సడలినట్టు దిరిగి చని ఘనపుష్పరాశితల్పం 
బునం దనమేను సేర్చిన. 185 

జడనీధ వెలువడి యెట్డగ( 

బొడమెడు కిరణములు శిఖిలపోలిక నిగుడం 

గడ(గి యుడురాజు విరహుల 

బడబానల మన(గ నుదయపర్వత మెక్కెన్. 188 

ఆ.వె. అంత జగమునిండ నచ్చవెన్నెల పర్య 

త! 

నందులోని వే(డి( గంది కుంది 

కా(గ(జెట్టినయుదకంబులోపల నున్న 
మీనువోలె బాల మిడుక(జొచ్చె. 187 

. ఇట్టధిక పరితాపంబునం బురపురం బొక్కుచున్న కన్నియం జూచి కళ 

వళించి చెలులు మెత్తన నెతుకొని చని గుడువెంద పందిరి [కింద నర 

విందతల్పంబు పె నిడి దైవం బేమి దలంచునో యని దానిమేని క్రట్తో 

వులం |గా(గిన తమ్ము సవరించు కొనుచు. 188 

. తను వంట నోడి వనజా 

ననకును జేమంతిపుప్వునం గొని పన్నీ 

రెనయ మెయి( బూయుచోం[గా. 
గిన పెనమున నొలుకు నూనె |కియ( జుయి కొచ్చెకా.! 189 

wa ను 

1. చుంయనియకాఎచుజబుకంటెజా. 
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క్ అసోకంబుగ నతా 

శస్తని కుచమండలమున లలనలచే వి 

న్యస్త మగుచకదనము నవ 

కసూరీలేపనంబుకై వడి దోంచెకా, 140 

వ. అవి యన్నియుం జూచి డగ్గణ బెగ్గిలి చతురిక న్యాయనిషరో కుల, జం|దు 

నుద్దేశించి 141 

క. ఉడురాజ నీవు పొడిచిన 

జడనిధి యుడుక్కె_కి వెక్క_సంబున( బొంగు. 

బడబాగ్ని మీజీ నావుడు( 

బడంతుక నీవే(డి( జీమిడిపడ కెట్టుండు౯. Ha 

క, హరిణాశి చూడి. గన్నుల 

సిరిగోల్ప డీ యిటినిన్ను ( జేరిన నీ వీ 
రి 

తరుణి దెగ(జూడ( టోలుదు 

పరికింప(గ నెపుడు( బక్షపాతివి గావే, = 148 

మ. అమృతాంభోనిధి జన్మభూమి సురభూజై రావత శీసుధా 
(పముఖంబ. | లగు తోడ(బుట్టుగు లుమా|పాణేశుజూటంబు గే 

హము బింబం బమృతం బంనగ జగదాహ్హాదంబుగా నిన్నుంజూ 

తుము నీవే(డిమి కాలకూటమునకుం దోంబుట్టు పయ్యెంగదా. 144 

ఆం-వె. నాడు నేండు నీకు నాండుందోబుట్టువు 

లేదె కరుణ లేదు లేశ మైనం 
బొల తిమొగముతోడి పొ త్రెనం బరికించి 
చల్చసేయమయ్య చందమామ, కక్ 

1. దో(బుట్టువౌటంజుమీ-నౌటంగదా. 
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వ. అని వేయకొ ని మలయవతిం జూచి. 148 

సీ వనిత నీకన్ను లొయ్యన విచ్చి చూడవే 

మారుబాణము లరుదేర నోడు 

'నబల మావీనుల కమృతంబు చిలుకా 

బలుకవే చిలుకలు పలుక నోడు( 

గ్ గోమలీ సీదు ముంగురులు పాటింపవే 

తేంటిదాటటులు కొంత దా(టనోడు 

ధవళాక్షి నీముఖదర్పణం బెత్తవే 

సోముడు నీదెసం. జూడనోడు( 

ఆ.వె. బడ(తి మమ్ము, దగినపని( బంపంజీరవే. 

కోకిలంబు లిచట( గూయనోడు 

మగువ చల్ల నూర్చు నిగిడింపవే యింద 

మలయమారుతంబు మలయనోడు _ 147 

వ. అని థైర్యంబు పట్టుకౌల్పిన నమ్ముద్దియ తనవేదన దీటు తెజంగు 

చెప్పంబూని వీడా వశంబున నోడి మారు(పేరణం దవులుకొని చెలిం 

జూచి, : _ 148 

క _పథమముననుండి చిత 

వ్యథ యెజు(గుదు (పాణసభివి. వలనై నమునో 

రథ మొనగూర్పక యీమ 
న్మథుబారికి( [దోవ నీకు నాయం బగునే. me: 

క. రతిపతికి. దోడుపడి యో . 

చతురిక వెనువెంట మందు చల్చుచు నన్ను౯ 

బతిమాలించెద వకటా . 

హితులుం బగవారి( గూడి రేమనవచ్చుకా. = 180 
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UK 

య. 

. అనిన నోయమ్మ నీ నెమ్మనంబున నింత యుమ్మలికం బేల నమ్ము 

మతనిం దెచ్చెద నూజడు మని చతురిక మనోహారిక యను సభఖభిం జూచి 

రయూచేడియ గౌరీ ధామంబున జీమూతకేతు కుమారు సుకుమారుం జూచి 

వలవినయది యది మనరాజున కెణింగించుట విచారం బగునే. 151 

. చెప్పిన బతిగోపించును 
జెప్పక యుండినను బాల చిక్కాడు మనకుం 

చప్పులు దొలంగునుపాయము 

చొప్పడు నేదేన్మిబదుకు(1 జూడ(గ వలయుకా, 152 

. అని తలపోయుదు నుండగ 

వవజంబులు వెలయ? గుముదవనములు సొలయం 

గనుకని చీకటి పొలియంగ. 

దనరుబి డివిగలయ( బొలయః దపనుండు పొడిచెళా. 158 

. ఆవేళ జతురిక యనువున( బాణంబు 

నిలుపంగ(బూని యానెలంత లేపి 

యిష్ష్లుని. గూర్చెద నేతెమ్ము గౌరిని 
టి | 

వాసమ్ముకడ కని యాసగొలిపి 

కొని చని మాధవీకుంజంబులోపల( 

జలని పలవశయ్య నునిచి 
య గా 

వగవకు జీమాతవాహనుం దెచ్చెద 

ననీ నాలు గడుగులు నడదునంత 

1. చొప్పడు నేదీని బదుకు చి. :నూ. తప్పదుయేపనియెనను ముప్పవు 

మునకేమియైన మోసమువచ్చుకా. 2. క. మససిజునియేపు జాజ(గ(,. తన 
రుచి దివిగలయ బాలతపను(డు పొడిచెళా. 
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ఆ.వె., నెదుర మదనుచేత హృయసంతాపంబు 

fx 

పొదల(బువ్యుబొదల మెదల(బూని 

సంగడీని. గూడి యంగనం' దల(చుచు( 

బలవరించు నతనిపలుకు వినియె. 

. అది యెట్టన్నను. 

. మారుని మోహనాస్త్రము, సమ స్తవిలాసలిహార భూమి, శృం 

గారరసంబుతేట, తొలుకారుమెటుంగుల పుట్టినిల్లు, సం 

సౌరసుఖంబు లేమొలక, చక్క-(దనంబుల పోక కా(కబం 

గారముచేగ, యాతరుణి కన్నులపండువ గాదె చూచినకా. 

* నెజీచెడి యింటికి. జనునా 

తజి మొగమున కెగయు తే(టిదా(టునకె. తాం 

జశీకడ( బడమతి చూచిన 

జుజుకుననానెజనునాంటచెంజూ పెనుదూపె., 

154 

155 

156 

167 

తన్మూలంబుగా మన్మథుండు బాణవిరహితుండయ్యె నని తదనంతరంబ,' 

, మదనుని యనమ్ములు నో 

హృదయాగ్నిని భస్మమయ్యు నిదిమొదలుగనీ 

పదునాలుగులోకములుమ 

బదుకు( గదా వీనిచేతిబాధకు వెలి యై. 

మధుకర తన్ముఖపంకజ 

మధుకర భావమున మిగుల మిల్లి 

159 

నెజసభి(జేరిననాగనె 2, తన్మూల-బుగా(బె 

జూచుట లో కోపకారంబయ్యె. 

1. నె, నరునాటంజూ "పె పె మన్ననంజడమాటై. చిశీకున( బెడమరిచూచినః 

బెడమజిమాచిన మన్మథుండు తెగ! 



పంచమాశ్వాసము PEE 

మధుర మగు నావధూమణి 

యధరము చవిచూడ.!6 గలుగునా యి(కనాకుకా, — 160 

అట్టిబోటి కూటమి లేక మదిం గంది కుంది (బతుకుకంటె! బాణంబులు 

దొఅంగుప మే లనినమధుకరుం డోకుమారకందీరవ యింతలోధిరత్వలబు 

విడుతురే నావుడు నభిమానించి. 161 

. పూచినరసాలభూజము. 

జూచితి. జం|దాతపమ్ము( జొొచ్చితి నిన్న కా 

నీచేతికదళిదళముల 

వీచోపులగాలినుంటి వీరుండం గానే, ' 12 

. అనునెడం జతురిక్క డగ్గజీ తనచెలి వల పెజీంగింపం బూని. 169 

. వీరుండవు మేరుభూధర 

ధీరుండ వత్యంతదాన దీక్షాజిత మం 

దారు(డవు భూరికరుణో 

దారు(డ వయితేని బాల దయ. జూడుమి(కళా. 164 

. అని మజీయును! 166 

. మలయాచలసానువు పై 

మలయుచు€6 జనుదేర గౌరిమందిరమున ని, 

ర్మలయశ,డ వెన నిను మా 

మలయవతీకన్య చూచె మానముదూలకా, == 166 

= అది మొదలుగ మరునమ్ముల 

జెదరినధై ర్యమున జేయి చెక్కిట నిడి స 

1. ఈ|కిందిని దశావస్థలకందములు. 



288 సింహాసన ద్యా|త్రీంశీశ్ర 

గదియించును జూడి,. బాష్పకణములు దొర6ంగజొం 

మ్మద ముడిగి మనము నీపై 

. థావజనిభు( డగు నాతని 

భావంబున( గూర్మి నిలిపి పరిరంభణసం 

భావన సుఖ మొనగూర్చెడు 
దైవము నాపొల( గలుగదా యని తల(చుకా, 

. అనిమేషంబున( [బియునిం 

గను(గొన(గాంగోరుకన్ను (గవ కడ్డము వ 

చ్చినందను(గోపించు నొకో 

యని కన్నుల జేర నిద యలుకుచు నుండుకా. 

విను గడు సన్నం బగునీ 

మనము( [బవేశంప నిదియ మత మగు నని డ 

స్పెనొకాక యనంగ నంగన 

తనతనువునం దనుపు లేక తనువై యుండుకా. 

, సారసములు నారసములు 

హారంబులు కంటక|పహారంబులు క్ర 

ర్పూరము విషపూరము శం 

గారము బంగార మయ్యె గామినిమదికిజా.. 

. నేనుం దానును నొక్కటి 

దా నుండగ నొరునిం దగిల(గా యనుచు నుడా 

సీనంబు వీడుకోలుగ 

'మానిసికిన్ లజ్జ దల(గె మరు బేటమునన్. 

పలికె. దొడసూ పె. దియ(డదె 

పిలిచె ననుం గీరచం[దపికములయెడ వా 

167 

188 

i70 

171 

oI 
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గ్వ్యిలసనర వములు( బలుకులు 

మొలతేరంగ సం భమించు [మొక్కూను లేచు ఆ 

. మోహమున మన్మథానల 

దాహముపె ల్లైటు/గబేక తన [పాణంబుల్ 

దేహమున(గలుగుటకు సం 

దేహముగా జెయ్వులుడిగి దృష్షి మొగుడ్చున్, 

. సతి విడిచిన పాణంబులు 

పతి నిలుపంగ నుండె నేం బాడియె యతండీ 

'యతివ డిగవిడిచి తలంగిన 
నతివేగమ తలి పోద మని యున్న వనా. 

. ఖేచరవంశవిభూషణ 

యేచోట వసింపలేక యెత్తుబయన మె 

నాచెలి పాణంబులునిను( 

జూచినతావుననయెదురుచూదుచు నుండుకా.' 

- అని చెప్పంగ లతాగ్భహంబుకడ( 'బాణాధీశుచే నేడు మ 

న్నన లే దిం కిట నెన్ని జన్మ ములకై నకా భర జీమూతవా 

హనుండౌంగాత మటంచు(దీ/౧యురిలో నాజాలకంఠంబుదూ 

ర్చిన లోకాంబిక మైన యంభిక కృపం జేపటి తాని ట్లనుజు. 
యు ౧ 

. హృద్యాకారిణి యీమర 

ణో ద్యోగం బుడుగు బాలుడు తము(డు యశో 

విద్యోతితు( డధికాయుపు 

విద్యాధరచ్మకవర్రి విభు(డౌనీకుళా. 

వచి? 

176 

[1/7 

1. మది, గోచరమగు ఠావులేక గొంకుచునుండుకా. |) 
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వ. ఆనిన ననుమానించునెడ నచ్చుతురికయు వియచ్చర కుమారుండునుం బటి 

తెంచి కంఠంబున నున్న లతాపాశం బూడ్చి భుజలతాపాశంబిడి యింత 

తెంపు సేయుదురే యేమిదె వచ్చుచున్నవార మని బుజ్జగించిన నుజ్జిజీవిష 
వగు నజ్జోటి లజ్ఞామజ్జదవనతానాబ్బయై పులకించి గురుని యునుమతి 

లేమిం గొందలపడు నెడ మనోహరిణి యనుసఖి వచ్చి గౌరీ ప వసాదవిభ 

వం బిట్టిదిగదే యని. [0 

ఆ.వె. అమ్మ నీవు గోరినట్టు మీతం|డియు 

నతని కిచ్చెద నని యెజు(గ(జెప్పె 

మీకు( బెండ్లి సేయ మితావసువునకు 
నానతిచ్చె నటకు నరుగుదెమ్ము. 150 

ఆ.వె. ఆన్న మాట: బొంగి కన్నుల. దియునికి( 

గన్నె మొక్కి యేంగె నన్నకడకు( 

జిత్ర ముల్రసిల్హ జీమూతవాహనుం 
డాత్మగురులకడకు నరుగుదెంచె. 181 

వ. తదినంతరంబున మి|తావసుండు జీమూత కేతుం డున్నకడకు వచ్చి 
యవ్వధూవరుల పరస్పరానురాగం బెజుకపడం జెప్పి ప్రార్థించి తదను 
మతి వివాహవేళ నిశ్చయించి నానానగరనివాసులై న కిన్నరకింపురుష 

గరుడగంధర్వ సిద్ధసాధ్య విద్యాధరులం గూర్చి యుభ యవర్గంబు లుగా 

నేర్చి సకలశ్ళంగారాభి రామంబుగా నొనర్చిన క ళ్యాణమండపంబున 

నున్నసురేందదాదిసురలు వధువరులం జూచి సదృుశకులవయోరూపలావ 

_ ణ్యంబులు గల మథునంబుం గూర్చుటకుం బి బితామహు నింగొనియాడుచుండ 

పీ, అప్సర స్రీ లుకళ్యాణగానంబులు 

 తెజ గొవ్ప( బాడగా(. దివ్యమునులు . 



పంచమాశ్వాసము 

[పకటించి మంగళాష్టకములు చదువంగ 

రత్న ములం దలం[బాలుగాంగ! 

నగ్ని దేవుండు [పత్యక్షమై సాక్షిగా, 

దగ |బహ్మమునులు మంతములు సెప్ప 

నిర్భర కాంతలు నివ్యాళులిడ (* గల్ప 

వృక్షంబు లొగి, బుష్పవృష్రి గురియ 
భో, 

ఆ.వె, సురలు పరిణమింప నురదుందుభులు [మోయ 

నారదుండు చీవెనలుగ6 బాడ 

విశమెల్ల( బౌగడ విశ్యావసునికూ(తు( 
ల | 

బరిణయించె ఖచరవరసుతుండు. 

తే.గీ. పరిణయోత్సవంబు జరిపి సిద్ధ విభుండు 

గారవమున నెల్పవారినని పె 

స్రీసమేతు, డైన జీమూత వాహుండు 

గురుపదాంబుజములు గోరి చనియె. 

క జనకుని యనుమతి౯. గతిపశు 

దినములు రతితం|తగతుల( దేలుచు వనితా 

జనతానురాగు(డై చం 
దనగిరిపై నతండు మనము దవియ సుఖించెకా. 

ఉ. అంతట నొక్కనాండు (ప్రణయాన్వితు. డౌ తమబావం గూడి ప 
ర్యంత వనాంతభూమి( గలయం జరియించుచు వింతకాంతి న 
త్యంతస ముజ్జులం బయిన యస్టిస మాహము( గాంచి పర్వత 
డన నృరద్ద ననిభం బది యేటిది బావ నావుడుకా. 

259 

198 

194 

185 

1. చేతనం బాలుగాణగ లి వాసుకిసుతు ఎనివా? ింప(గా. నిద 
నిపళింపంా. 
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వ. అతండి ట్రనియె. 187 

క్, పక్షీం[దు(డు పతానిల 

వికి పం బైన జలధి వేటాడి మహా 
చక్షుః శవముల నిత్యము 

భక్షించుచునుండు.( దొంటిపగ మొదలాణిళ్లా. 188 

క, ఆగరుడికి వెఐచి మహా 

నాగెందుండు వచ్చి యనుదినము నొకపాము 

స్నీ గుంటికడకు నేనై 
వేగమె పు తెంతు నింక వే(టాడకుమీ. 189 

ఉ. దుర్భర పక్షపాతహతి( దోయధి పాయలుగా(గ వచ్చు నీ 
యార్భిట మెల్రెడ ల్విని భయంబున నందు భుజంగ మాంగనా 

గర్భము లెల్ల నూడిపడ(ా నిది నీధనహాని! గావున ౯ 

నిర్భకయవృ త్తి తినుండగరుణింపుము సీకు( [బయాసమెటికి౯ా. 193 

గ్ర , అని (పార్థించి యహీం|దు( డెంగి దినమర్యాద ౯ ఫణిం బంప(గా 

వినతాపుతు(డు( దించు నుండు నవి భావింప నృతాసంఖ్యముల్ 

విను మాతెల్సు తదసికూటము జగద్విఖ్యాత మీతార్యవ థ క్ష 
రనమిచ్చో మసనంబున న్నిలువ యు కంబౌనె లోకో త్రమా. 191 

ఆ.వె. అనుచు దానకూరు( డగువానిమది న రొండు 

పుట్టకుండ మరలి పోద మనుచు, 

బిలుచునంత( దండి పిలువ. బు త్రెంచిన( 

బాసిపోయె సిద్ధప తిసుతుండు. 192 

ఆ.వె. అంత నక్కు మారు డహిరాజు మది దూటి 
గరుడువలన నురగమరణములకు 

"1 నిర్భర హాని, ల, (బదుకు 



81) పంచమాక్వాసము వక్ష] 

మూల మయ్యె దాన నేలికతన మెద్ది - 

యేది పెద్దతన మదేటితగవు'. 198 

. అకటా నాగేందుండు ను 

క్క_క జిహ్వలు రెండువేలు గలుగంగ నొకనా 

లుకనైన( దన్ను? దిని స 

రృకులము ర&ింపు మనుచు. బలుకం దగదే. 194 

. అని కరుణాకరుండై యే(గుచో నొక్క 

వృద్ద కామిని పుతువనుక( దగిలి 

హా శంఖచూడ వంశాధార యోయన్న 

నీచిన్ని మో మెందు జూచుదాన 

పక్షినాయకుబారి( బడ(దోచి యే నెట్లు 

నిలుతు( [బాణంబుతో నీవు సనంగ 

బంధువు లందబు( బగజ కొప్పించిరి 

యింకిట నీకు దిక్కెవ్వ రయ్య 

Ur 

రొ 

ఆ వ. యనుచు బలవరింప6 గనుగొని యది దాని 

జనని(గా నెణింగి మనుప(బూని 

వీనిగాచువా(డ వెజవకు మోయమ్మ . 

యనిన గరుడు డనుచు నబల బెగడి. . 1965 

క. పెచీరయగొడుకు( గప్పిన. 

జూచి యతం డేను వినతసుతు(డంగా నే 

ఖేచరకులజుడ నీసుతు. _ 

గాచెద బెగ డుడుగు నన్ను గరుడనికిత్తుకాం 196 

1. (బదుకు, 
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వ. అనిన బెగ డుడిగి యప్పడ(తి యిమ్మాట యింక నొకమాటాడు. డనిన 

'నతండు నవ్వి. 

క, నేలయు నుదకము. దేజము 

గాలియు నాకసము నెలలు గాచితి నాకె. 

కోలిడా రెం డాడ(గ నా 

"నాలుక మీకులమువారి నాలుక లటులే? 

ఉ. మేరువు సంచలించిన సమీరుండు నిల్చినభూమి [గుంగినం 

 దారక లెల డుళ్ళిన సుధాకరు( డగ్నికణంబు లొల్కిన, 
(ఆ) 

న్వారిధు లింకిన న్నభము [వాలిన భాను(డు చల్లనైన నం. 

భోరుహసూతి దప్పినను బొంకుదునే మునుపాడి |క్రమ్మఅకా, 

ఉ నావుడు నాగకాంత కరుణాకర యోఖచరేం[ద నాసుతుం. 

గావయగం బూని వచ్చితివి కన్న తనూజునికం టె నీయెడకా 

భావము సార్హ్రృమైనయది పన్న గవై.రికి నిన్ను నిచ్చి యే 

(తోవల నే(గుదుకా (బదుకు తోవ విచారము లేదు నా కి(కకా. 

ఆ.వె. అన్న నీకు నతిచిరాయువు గావుత 

మన్న శంఖచూడు( డతని( జూచి 

కరము. జోద్యమంది కరములు మొగిడించి 

_ విన్నందనములేక విన్న వించె, 

క, వసుధ( గొజగాని కడు(ణా 

లసులము పులుకాసిపుర్వులము! మాకై నీ 
యసువుల( బగఆఅకు నాస(గుట 

. కసవునకై రత్న మమ్మ. గడంగుట గాదే. 

19 

198 

169 

200 

20 

202 

1. కుటిల ప్రచారులము. 



పంచమా శ్వాసము 

కా. సంసారాటవిలోపలం గలవు మత్సామాన్యముల్ వ్యర్థముల్ 

పాంసొమూలము లైన జంతువు లసంఖ్యేయంబు లోఖిచరో 

_ త్తంసా నీకెనయైనవారు గలరే ధర్మాధికు ల్వెంచలో 
హంసానీకము లేదుగాక బకి భేకౌఘంబు లేకుండునే. 

క, మావంటివారి నూర్వుర 6 

గావ(గ? జాలుదువు నీ వొకని* గాచుటకున్ 

జీవం విచ్చిన నార్తుల 

కేవరవున (బదుకవచ్చు నెడరైన యెడన్.. 

క, మాకులమువారు విడిచిరి . 
నీ కీకృపసేయనేల నీ చుట్టమనే 

కోకమున? జూావకుండంగ 

సీకాంతను ముసలి? గావు మింతియ చాలుకా. 

చ. అనవుడు ఖేచ రేంద్రిసుతుం డచ్చెరువంది ఫణీందనందనా 
విను మిది యేల నాపనికి విఘ్నము చేసెద వింతకొల మీ 

వనమున నర్ధి వెండమి దివానిశము ల్మది( గుందుచుందు నే 

డనఘ పరోపకారసమయం బీటు గల్గిన నుబ్బి వచ్చితికా, 

చ. తనయులు భార్య లన్న లును దమ్ములు! జుట్టలు సంగ డీండు యా 

వనము ధనంబు నంచు మది వారక 'పాజములై న నిచ్చి తా, 

ననదను నారు దీను శరణాగతులే గావనివాం. డజాగళ 

సన మని యం|డు వానికి యశంబును ధర్మము నెట్టు చేకుజున్. 

ఉ, లావు భయా ర్రరక్షణము లాభము పుణ్యము దేహశుద్ధి. స 

బశలీ 

_ 204 

205 

207 

ద్భావము భూషణం బెటుక ధర్మము సత్యని ప్రాధవంబి. సం 
Ln a aod, మల క 4a మానను 

క్షే ననద ననాథు నార్తు శరణాగతు. 
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భావన పాడి సత్యపరిపొలన మే లుపకార మెయ్యెడకా. 
భావన కీర్తి యాయువు శుభంబు నిజాప్తులు ధా త్రిలోపలకా,' 

క. జాణ “లనిత్యాని శరీ 

రాణి” యనుచు! దెలిపి చెప్పరొ? భువినాత్మ 

[పాణంబు లీచి యార్త 

[తాణం బొనరింపవలయు త త్తృజ్ఞాలకుక౯ో. 

తే.గీ. నీవు బేవేని నొరులకు( గావవళమె 

ధన్య సీవు (బదికిన సీతల్రి (బదుకు 

నదియు కారణముగ వైరి కడ్డపడుదు 

నీవ గోరిన యట్టి యీనెల(త( గాతు. 

ఆ.వె. అనుచు వధ్యచిహ్నమైన రకాంశుక 

మడిగి (మొక్కీనంత నతని నిల్పి 
యేల ఖేచరేర్యద యీదివ్యదేహంబు( 

బాముకొజకు విడువ( బాడియవునె. 

క, క్షోణీమండలమున( గల 

[పొణుల కెడరైన నడ్జ్డెపడుచు, దదీయ 

[తాణం బొనరించుచు సీ 

[ప్రాణంబులతోడం గ్ శి 'బడయందగదే. 

ఆ.వె. శంఖధవళ మైన శంఖపొలకులంబు 

శంఖదూడు చేత జాలం గందే 

నన(గ మీ(ద6 బుట్టు నపకీ ర్తి నాకది 

చావు గాదె (బదుక్కుతోన యేది. 
మతా 

£09 

210 

వ్ర] 

వ్] వీ 

218 

1. చో వపకి ర్తి యశంబు నిజొప్తులు.  హీనజంతువుల్. ౨, యుండరా: 

లి. ధర్మ జులకుకా. 
ఖా 



వ. 

ళా 

పంచమాశ్వాసము 945 

కావున నన్ను మన్నించెదవెని సీతెంపు మాని మరలు మని పునఃపునః 

[పణామంబు లాచరంచి యాతని వే(డికొని తల్రిం జూచి యోయమ్మ 

నెమ్మనంబున బమ్మరింపకుము నాకెన్నిజన్మంబులై న సీవ జననివి గ 

మృని (మొక్కి వీడుకొని దేవతా పణామోన్ముఖుం డె చని యాపొంత. 

గోకర్ణ రొజకంకణు 

గోకర్ణ నివాసు( జాపగుణగోకర్లుకా, 

గోకర్లశాయిమి తుని or 

గోక రైళ్వరుని జూచుకోరిక నే(గెజా, £15 

. అట భేచరాత్మజు( డార్తునిం గాచుట 

చేకూరు పెట్టని చింతనొంది 

| యర్లవతీర గో కర్ణంబునకు వా(డు 

చని వచ్చునంతకుం జన? దలంచి 

య త్రవారిచ్చిన యరుణాంశుకంబులు 

వధ్యచిహ్నమునకు వలనుగా6(గ( 

బులకించి చని వధ్యశిలయెక్కి మది.జొక్కి' 

గారుడాగమనంబు( గోరుచుండి 

ఆ.వె. తల్లి కనకవతియు( దండిఖే చర పతి 
కాంత మలయవతియె గాగనాకు 

సీపరోపకార మెల్లజన్మంటబుల( 

గలుగ వలయుననుచు( దల'చనపుడు. 216 

మ. గిరు లలాడంగ నర్కు-తేరు దొల(గం గీరంబులె మింటి పె 
థి జై ళ్ 

దరువుల్ గద్దలభంగి నాడ(గ సము[దం బెల్ర ఘూర్దిల్హ(గా( 

a గ్ా త్ కా PT RNR T NCU ha త్ అమ నుప నంట టట హవానా నలల వంతున Peete TW 

|| వడి(బొంగి, 
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హరిదంతంబులు పక్షకాంతి నవసంధ్యోలీల( గీలింప(గో 

 గరుడుం డార్చుచు వచ్చె నచ్చటికి నాకారంబు ఘారంబుగకా. వ] 

ఉ. వచ్చి యతండు మస్తమున _వయ్యలు వార(గం దన్నీ ముక్కు.నకా 

గుచ్చి వియత్పథంబునకు( గొంచు. జనంగ ( గిరీటరత్న ముల్ 

బెచ్చెర మాంసఖండముల చెల్వున భూమిం బడంగ నిచ్చలో 

మెచ్చి కుమారకుండు ధృతిమెరువు మే లొనగూడె నా కనళా. 218 

ఊఉ. అంబర సీమనుండి మలయా ।దిశిలాస్థలి (వాలి యేకచీ 

తంబున మాంసఖండములు దర్పము (గమ్మగ. (దంచి మింగంగా 

నంబరచారినందను డు హర్షరసంబున మేను వొంగ వ 
కాంంబుజ ముల్లసిల్ల బులకాంకితు(డై విహగేందు జూచినక్లా, 219 

వ. అంత( బక్షీందుండు. 2 

ఉ. వేదన మేను (సుక్క దరవిందముకాంతీ( దొజంగ దాననం 
బాదరణంబు నాయెడ మహాఘన మైనది యంతరంగ మా 
మోదతరంగితంబు నిజమూ ర్తివిలాసము దివ్య మిట్టి కా 

కోదరజాతి లేదు సుగుణో తమ యేవ్వండ వీవు నావుడులా. 22! 

ఉ. ఎవ్వడ నైన నేమి' మది నిన్ని విచారము లేల నీకు నొం 

డెవ్వడు భక్షణం బగు నహీశ్వరబంధువు* గాక యియ్యెడకా . 
మవ్వము దప్ప దంగలత మానపు గంటుల ర క్రపూరముల్. 

క్రొవ్వినమాంస మున్నయది కొమ్ము భుజింపు భుజంగ మాంతకా. 229 

క, అనునెడ నాగోకర్ణే 

శునకుం బణమిల్లీ క ంఖచూడు(డు మగుడం ' 

జనుదెంచి వధ్య శీలమీ( " వన 
ద నవం బగు ర కదిందుతతి( బొడగాంచెకా. 228 Es 

TWINS NY వాలా లము రా గా aa amined 

1. నైతి నేమి. వ, నహీం[ద్రుల దిందువు. 



పంచమాశ్వాసము ల్లు? 

ఆ.వె. కాంచి మున్నతండు. వంచించి వచ్చుట . 

తెలిసి తన్ను, దాన తిట్టికొనుచు( 

గులము' గావనై తి గురునాజ్ఞ ( దప్పితి 

నన్ను డాంచి యొకని మన్నిగొంటి, ee 224 

ఆ.వె. ఇట్టి కష్టజీవ మేటికి నాకని 

వ. 

చాం గడంగి యచటి కేంగుదెంచి!, 

ఖేచ రేం్యదతనయు. జూచుచు. దలయూంభి FL 

భుజగవై రి. జూచి భుజగ వరు(డు. £25 

. వినతానందన దీనరక్షణపరుక' విద్యాధ రేం[దాత్మజుం 

“దిన ధర్మం బగునే సహింపు మకిటా దృష్టింపవే పెములం 

దినవే యాచవి మున్నెజుంగవె భవద్భీతాత్ము(డౌ రాజుపం  .. 
పున నే వచ్చితి నాగపుతు(డ ననుం బోనీక భక్షింపుమా, 226 

అనిన గరుడుండు పడియున్న యక్కుమారకుం జూచి నే నెణుంగనైతి 
నీ కీదుర్మరణోద్యోగం బేల యనవుడు నతం డే మని చెప్పుదు 
నాయత్నం బంతయు విఫలం బయ్యె. nn 227 

. వికలము లగు[పాణంబుల 

నొకయుపకారంబు సేయనోపుదు నని కౌ. 
తుకమున నిను6 గొలువంగ వీ. - 

డకటా యవసానవైరి యై చనుదెంచెకా, 220 

. అనునెడ శంఖదూడు(డు రయంబున డగఅ వచ్చి యెత్రియో 

ఘవకరుణార్దమానస యకారణజబాంధవ సత్యసంధ యీ 

1. పోంగడంగి యచటి కేగుదెంచి=చావ(దల(చి యచటి |శ్రేవవచ్చి. 
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వినతసుతుండు నీ వనువివేకము లేక యహీం|దు( డంచు నీ 
సున దెగటార్చె నొక్కా యనుచుం దను వంట(గ, జేర్చి యేడ్య(గ కా, 

ఆ.వె. వధ్యచివ్ను మెనవసనంబు( జూచితి _ 

నెయి(గనై తి నీత? డెవ్యం డనిన 

వ్యోమచర విభుండు జీమూతవాహనుం 

డనుడు వెజఅంగుపడుచు నడలి గరుడి. 280 

క, మందర తటముథ పామవ 

త్కందరముల మలయసీమం( గె లాసమునకా 

బృందారకసుందరు లా 

నందంబున( బాడు ఖచరనందను( డితండే. 28] 
శో కడం? బుణ్యుం డగు నీతని 

నుడి ముంచిన శోకవహ్ని మడియుట కంటెళా 

నుడిగొని జడనిధి నుడికెడు 

బడబాగ్నిం బడుదు( గడి(దిపాపం బడగళా. లిల్లీ 

అనుడు నంతకమున్న తనయుకిరీటర 
త్నంబు కోడ లియంకతలముమీ(ద( 

బడిన నాపడ(తుక పతిశేఖరం బని 

బెగడుచు ముందటం బెటై నంత; 

గాంతయు( దాను నిర్దాతపాతం బైన 

తరువుకై వడిం గూలి తడసి తెలిసి 
వణివణామణి యని భావించి సుతునిది 

గాం జూచి తిన్నృతి గలుగు టెజింగి 

తే.గీ. మూర్చునొందుచు కోకాగ్ని ముని(గి 

యాలు(గోడలు(. దనతోడ నడలినడువ 



క్ర . పంచమాశ్వాసము 9.19 

మారుత పేరితం బగుపూరిబొ మ్మ 

భాతి నేతెంచె జీమూత కేతు డటకు. 988 

వ. ఇట్లు చనుదెంచి యట గురుజన పాణభయాకులుం డై నెత్తుట జొ త్తిల్రిన 

యురగ కుమారునిమీ(ద నొరగిన కుమా రమోల వాలి, లికి 

సీ, ఓయయ్య మీబావయును నీవు నాడుచు. 

నున్నార లని నమ్మి యుంజి(గాక" 

ద వ్వేగనిత్తునే తడసిన రానైతి€. 

గుణరత్న మౌ నిన్ను. గోలుపడితి 

రాజ్యంబు విడిచి యరణ్యంబు, జేరియు . 

సీసేవ సౌఖ్యంబు నిగడ (౧గ౦టి 

సర్భక్రిసే సేయవే సరగున నోయన్న; 

చెడుగు(దాములకేల జీవమీయ 

ఆ.వె. గరుడన ఖముఖా[గఘాతంబునకు జొర? 
బూనె మెత్తనైన మే నదెట్టు 

మాకు దిక్కుగలరె యోకరుణాకర 
. ప (దుకు చే చీంకు చేతికోల చిన్ని కుజ్జ . 285 

న. అని పలవరించుచు మేనంటి చూచుచుండం గనకవతియుం గనుంగవ 

నశుపూరంబు తోరంబుగా( బెదవులు దడుపుచు మొగము _వెలవెలం 

బుచ్చుచు( గోడలిం గూడి గోడాడుచు. | _ 286 

pm ఓతండి యందఅ నొక్క పెట్టున జంప( 
గడంగితి వొకపాము. గావంబూని 

1. నున్నారటంచు నేనుంటింగాక. 2. ధర్మ్మైకనిరత- శీ. సద్భ క్రిసేయ 
వేసరితివో యోయన్న, 4. చెలుకు చేతికోల చిన్నికూన. 
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ధనకనకాదులు తనియ నిత్తురు గాక 

పాణంబు లొస(గెడుపభు(డు గలండె 

_ తనతల్లికడుపు చల్లన చేసికొన నోపి 

శంఖచూడు(డు నీకు. జా. వొనర్చెం. 

జీశకువట్టినకోల యీకుమారుం డని 

గరుడుని కేలొకో కరుణలేదు 

ఆ వె, దైవమేల యిట్లు దలటె నే నెట్టోర్తు 

నేమి సేయుదాన నెందు. జొత్తుం 

బాసి యేంగం దగునె మూసినము త్రెమ 

పంజరమ్ము చిలుక పసి(డిబొమ్మ. os 29| 

ర్, మలయవతిమీ(ది, పేమము . 

మలయించెన దైవ మిట్లు మ మ్మెడచేశె గుం 

బలుకొకటి |బా(తి చిలుకల 

కొలికీ నాచందమామకూనా నీకు లిక 

వ. అని విలాపింపంగ( |బాణహోనికి శంకించెద రని తన. [పాణంబులు 
చిక్క (బట్టి అద్దిన కనువిచ్చి జననీజనకులం జాచి. 289 

. గురులార మీరు నాకై 

పుచపుర (6 బొక్కంగవలదు భువి “ధర్మన్య 

త్యరితాగతి” యనుపలుకున(. 

బరహిత మొనరింప( గంటి బదు కిది గాదే. = 240 

య 

ఉ. అసిగృహంబు దేహము దురాశల, జిల్లులు వోవసుక్కి. రో 
థి లు 

గస్టితిం జిక్కి చచ్చు 'టధికం బగుమోసము గాక, దానిలో 
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నస్థిర మైన| పాణమున నగ్గువ' మిక్కిలిగా జగంబునన్ 

సుస్థిర మైవకీ ర్తి( గొన జూచిన లాభమునం గొజంతయే 241 

కావున వగ పుడిగి నాగకుమారు నాకుమాజుగా* దలంచుకోనుం డని సా 

యాసకృతాంజలి యై యంత్యపణామం బొనరించిన సవినయానతుం డై 

వినతాసుతుం - డోకుమారచం దా నాయజ్ఞాననిద దొలంగె సీధైర్యసాహ 

రోపకారగుణంబులం బరిణమించితి నా కేమిహితం బానతిమ్మనివ, 

దయసేయుము పొములపె 

భయభీతుల(గావు ధర్మ పథమున' జను ని 

శ్చయ మిది దురితము దీనను 

లయ మగు నుదకమున? బడ్డలవణముభంగిఇ = . లైశప 

. బని చెప్పి శంఖచూడా 

వినుమా గురుజనులసేవ విడువకు మిక సీ 

జనని కడు బేగడకుండ([గ'ఈ. 

జనుమీ యని పలికి హృదయజలజములోనన్, -?' 

రుచదునిం దలయచు( గీ ర్రిస 

ము[దుండు పరోపకారమున నలసిన యా 
ముద్ర తన మెనం దోంపంగ య. 

నిదించినగరణి దీర్షన్నిదం జెందెజా, బేల్ 

అంతం దత్సహచరీసహితు లయిన జననీజనకులు తమ యురోముఖశిలో 
ఘాత హాహాకొారమహారావంబులు మలయగహ్వరంబున నుపబ్బ ౨హితంబు 

లై దిక్కులుపిక్కటిల్బ బిప్టేడ్చుచు మూర్చిళ్లుచు నుభయకృతో పచారంబు 
లందెలియుచు నలయుచు? బలవరించుచు.. న. 248 

మ లావాను Wr Vere LL vor gs wre wis wey wre wim, were wre We Honey Uh 

1. అన్నువ, ఆధ్యత. 
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ఆ.వె. పురము ధనము రాజ్యభోగంబు విడిచియు 

మమ్ము, గలసి యిచట మాయనుజ్జ 

నబల( గూడి పిదప నందజ. బాసి నే . 

డొంటి నేగ నీకు నుచిత మగునె. YY 

వ. అనవుడు ననుగమనోద్యోగ గావున మలయవతీకన్య ధే ధ్రైగ్యం 1 బవలంబించి, 

క, |పోణము కొజకై యితరుల 

(ప్రాణము దినుచుండు వాన్నిపాణము గావం ... 

[బాణం బెడ(బాసిన నా 

[పాణం డిపుడు మనల( బాోయుట యరుదే.. వత్త 

క, మనకుండుట యి ప్రజిం/గియు 

మన కుండుట తగునె యితనిమార్షంబున నో 

మనమరిగడు గతిందడయక 

మన మరిగెడు తెజంగు/ గనుడు మణి వగపేలొ. 250 

ఆ.వె. అనిన శంఖచూడు( డందటచావుల 

కేన మూల మెతి నితనీవంట 

నరుగువా(డ ననిన నాదికారణ మేన : 

మున్ను సత్తు ననియెం బన్న గారి. లర్! 

క, నోవుడు మీ కిందజకుం! 
 జావం బనిలేదు సుతునిజాడనే యే6గం 

గావలయుం జితి వేగమె  . : . 

కొవింపుము కంఖచూడ కడు. బుణ్య మగు౯. | ణ్ ల్లీరి2ి 

ఆ.వె. ఆనుడు నభము. జూచి యమరవర్గములార 

ఘనపరోప కార మునకు మెచ్చి. 
మము కాం ల ఇ 

“1. కిద్దజకుం, 
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యమృత మైన, జల్లి యన్న [పాణంబులు 

గావరయ్య మమ్ము. టోవరయ్య. . బిర్ల 

. అనీ జననీజనకులు ((కమంబున) వేండిన( దజ్జవనోపాయం బెజీంగి 

విహగేం[దుం డిం|దుం (దార్థించి యమృతంబుం దెచ్చి యిచ్చట 

విపన్నంబు అగు పన్నగంబుల తోడ నిప్పన్న గకుమారరక్షకుం గాచెద 

నని పూని. 254 

- పోయదుం (బాణము ల్మగుడం బూనిక దప్పిన మేరు వద్దిలోం 
[దోయుదు నెల్లదేవతల 6 దోలుదు నాక ము బట్టి పొడుగా( 

జేయుదు నష్టదిక్సతుల. జెండుదు మేదిని. [గింద మీందుగా . . 

[వేయుదు విని పె నమృతవృష్టి వడిం గురియింతు నింతటకా, 255 

. అని గరుడు. డెగసి యంగిన 

దనయునిదెసం జూడలేమి. దడయక ఫణినం. 
దనుచేత ఖచరసతి చం 
దనచితు లొనరించు కొనియెం దత్సార్భ్యమునన్. , 256 

. ఆంత నత్యంతసతీమండనంబులు గై గొని మలయవతి పతిచితికిం 
(బదక్షిణంబు గా( దిరుగుచు గౌరి నుద్దేశించి. . 2b 

* ఓయందిక యు తము డధి 

కాయువు విద్యాధరేం[దు( డగుం బతి యనుచు 
న్నాయుద్యోగం బుడిపితి | 

నీయానతి దప్పె నింక నిన్నేమందుకా. _ %రరి 

=. అని దూజయగ ముందట? గాం 

చనలతగతి మెజు(గుదీంగ బాడ్చునం గాత్యా 
యని వచ్చి పు[తినిలునిలు 

మని తత్పతిమి(ద ( దేతియమృతము చ లైకా, . వ59 
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క. చల్చీన సంజీవితు( డ్రై 

యల్రన సుఖనిద దెలియుననువున నత డు 

త్పల్ణముఖుం డై డె గజముఖు 

తల్రికి( బణమిల్హె( దల్చిదం[డ్రులు(దానుకా, £60 

క. మగలకు మగ( డగుమరునిం 

దేగ( జూచిన శివునిదిక్కు దృుక్కుల నిడి యా 

మగతనము సగ ముచేసిన . 

మగువా మాపాల( గలిగి మన్నించితివే, . _ 28] 

వ.ఆని యందజు నొనందంబున వందనం బొనర్ప మలయవతీ కృతాంజలి యె 

క, గరళము [మింగినపతికి . 

న్మరణము( దప్పించి మెజయు మంగళసూ(త్రొ 

భరణము గలదేవత వని, 

పరిచర్య యొనర్చినట్టిఫల మిట( గంటికా. గ్ రు a9 

కం అని_మొక్కం6గ దివి. దూర్య 

ర్వను లొలయయణగ సకలదేవతలుః గొనియాడ 
న్వనతొనందనుకతమున 
ననిమిషకుసుమములతోడ నమృతము గురిసెకా. లి! 

క. ఆయమృతంబున నస్థినీ 
కాయము సపాణ మైనకోయంబుల న 

త్యాయతఫణమణిరుచి సము ee 
దాయము మెటు( గిడ(గ నెగసె దర్వీకరముల్. 285 

క, చెలులుం జుట్టలు ( గలయం6 

జెల రేగి సుధాంబుపూ ర్తి చెలువున6ంబాముల్  .. 
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చెలగుచు మలయాచలమున 

చులయేజుల భంచి జలధి జేర బాణెలాం. .. | ౨268 

ఆ వె. అంత నమర సిద్ధయ క్షగంధర్వులు 

గొలువ గగనతటిని జలక మార్చి 

సిరులు మిగుల గౌరి జీమూతవాహను 
ఖచరచ|క్రవ ర్రిగా నొనర్చి. 267 

వ. ఆ బ్రయెడ నత్యంతసంతు ష్టాంతరంగుం డై గరుక్తంతుండు చనుదెంచి 

సీకెద్దియిష్టంబు వేడు మనిన నక్కుమారుం డురగహరణం బుడిగి 

దృఢ ప్రతిజ్ఞుండవుగమ్మిం తియ చాలు నీ_పసాదంబున నాకేమియుం 

గొఅంత లేదు. - 268 

క. ఆనదల? గాచితి నాగురు 

జనముల ప్రాణములు నిలిచె సర్వేశ్వరిమ 

న్నన గలిగె నీవు మెచ్చితి 

విను రాజ్యం బబ్బెనేమి వే(డెద నింకకా.  ల69 

చ. అని వినయో క్రిం బల్కి. జగ దం బిక (6 (గమ్మజ! బస్సు తీంచి య 

_జననికి | మొక్కి యిషజనసంగతు( డై చని తొలి యయన్న కాం 
జ ట కను రాం 

చనపురి( జొచ్చి రాజ్య సుఖసంపద( దేలుచునేలుచుం డెన 

వ్వనితయు దాను నాత్మగురువంద ననందితచి త్రవృ శ్రీయ. = 270 

వ. కావున నట్టిపరోపకారళూరుం డెవ్వడు గలడు. = 271 

ఆ వె. వింటి మతని( దొల్లి కంటి మీతని నేడు 

విందు మిప్పు డొక్కవి[కమార్కు. 

ననిన నతనివనిత దినుజేం[ద విక్రమా ౨. 

దిత్యు. డీతం డొక్కొ తెలియు మనియె. “272 



256 సింహాసన ద్వా(తింశిక 

Wa 

నావుడు నారక్క-సుం డోనరో త్రమ నీ వడిగినవరం బిచ్చితి. బుణ్య పురు 

షుండవు బొంకకు నీ వెవ్వండ వనిన నవ్వుసుమతీవల్రభుండు ప్ల పూర్వదేవుం 

డవు నీ వెజుంగవే వికమార్కుండ నగుదు నాచర్శితంబు జను 

లెజుంగ కుండ ( గ్భప చేసి శాంతుండవు గమ్మని మొక్కి. తద నుజ్జాతుం డై 

యజ్ఞాత భావంబున మగిడి నిజపురంబగు నుజ్జయి నీపురంబునకుం 

జనుదెంచెం గావున. 

పట్టున సమకూరకునికి బార్థివ చను మి 

ట్రట్టును బొరలకు మనవడు 

దిట్టతనం బుడిగి వసుమతీపతి మగిడె౯. 

—: పండెండ వబొమ్మ కథ విలా 

. మజియుం గొన్నిదినంబు అరిగిన, 

. కంబూపమగళు మృగమద 

జంబా లీకృతమహావిషద్యుతిసదృశ -. 

సంబేరమచర్మాంబరు 

లంబోదరగురు, గృపావలంబుని? గొలుతుకా. 

. అని మదిలో దలంచుచు ధరాధిపు( డిష్ట జనోపదిష్టమౌ 

_ దినమున నెక్క( బూని యరుదేరంగ నచ్చటిబొమ్మ చూవి యో 
జనవర వికమార్కుగతి సాహసదానగుణంబులేక నీ 

కెనయ(గ దేవతాసనము నెక్క_(గవచ్చునె' నిల్వు నావుడుకా. 

. అతనికడ నట్టిసాహస 

వితరణగుణ మెట్టు చెల్లె వినిపింపు మనం 

278 

274 

275 

276 

217 

1. యెత్తున నమరాసనంబు వెసం [దొక్క/గ వచ్చునె. 



ఫ్ “పంచ మాశ్యాసము 

బతిగుణములు పం డెండవ 

[ప్రతిమ యొజింగింప భోజపతి కి. ట్రని మె౯. 

మ. విను మావి క్రమభూషణుండు విమలోర్వీనాథసందోహత 

రనసంపన్న జయాభిరాముండు సదాచార్మ్యపచారో చితా 

త్మనయ్మపాభవధర్మనందనుండు విద్వత్చాలనా కేళిసం | 

జనితానందుండు సాగరాంతముగ నీక్మామండలం బేల(గకా. 

వె. ఆతనివీట నర్థపతి కెనయగు భద. 

"సీను. డన(గ. నొక్క సెట్టి గలడు 

వాని కొకండు గలిగె, దానసుందరుడు పు 

'“ రందరుం. డనంగ నందనుండు. 

క, ఆకోమటి కడపట( బర 

లోక మునకు( జనిన నర్ధలోభ ముడిగి సు. 
శ్ఞాకుండు పురందరు( డీ . 

లోకము గొనియాడ దానలోలుం.డయ్యెకా.' 
క, అతని దగువ్యయము, గను(గొని 

హితు లందతు వచ్చి బుద్ధి. యిదిగాదుచిత 

స్టితినడువు మహా శాద్రార్యో ఎన్నతి రార్మిద్యంబు వచ్చునరపతి కైన... 
ఆ.వె. ధనము గలుగువా(డె ధన్యుండుమాన్యుండు.. 

ధనముగలుగువా(డె భునుతుజగ తి. 

వ? 

278 

279 

280 

21 

282 

4 క. ఆకాశసాగరాంతర కోపడు పురందరుండీ, . 

గ్ా 

లోకము 

గొనియాచ...దానలోలుం- డయ్యెజా. - 2. 'సమన్నతి. ధనమున. జొప్పడు 
హీనత దాది (ద్యమునవచ్చు. 
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ధనము గలుగువా(డె తగవులకాఢ్యుండు 

_ధనముగలుగువా(డె మనుజవిభు(డు. 

ఆ.వె. ధనము గలిగె నేని ధర్మార్థకామమో 

క్షముల నచట నచట జరుపవచ్చు 

ధనముగలుగువేళ జను లెల్ల౦ద మవారు 

ధనము లేనివానిమనికి చావు 

మ. అని చెప్ప న్విని యప్పురందరు(డు గర్యాకాంతు(డె నవ్వి యి 

ట్లనియెజా దానము భోగముం దగవు( జేయం బాడి గాదేని యా 

ధన మేలా మణి లాభ మేల సుఖికిజా దారిద్యమే మేలు నా 

జనదే మర్వుడు మంటిపాలయిన నేసౌఖ్యంబు భోగించెడుకా. 

క. మును దనకుం గానున్నది 

పనివడి యగు నారికేళ ఫలర సము! కియం 

జననున్నది చను గరి [గ 

క్కున [మింగిన వెలగ పండుగుంజును బోలెళా. 

క, తొడ. గట్ట బూయ( బెట్టం 

గుడువం జెప్పుదురు గాక గొనకొని గడియం 
జెడియెడ్మిబదుకున కిడుమం 
బొడివోసికొనంగ( జెప్పు బుధులుం గలరే.' 

చ. అనుచు ననాదరంబున నిజాప్తుల దూటీ యుదార బుద్ధి( జం 

దనమృదు పుష్పవస్త వనితాపరిభోగ విష క్రచిత్తు( డై 

 యనుదినముకా ధనంబు( గలయ న్వెదచల్లుచు నొయ్యనొయ్య ని 
ర్ధనదళ నొంది వంది యనుతాపము నందుచు( గంది కుందుచుకా. 

289 

284 

285 

286 

287 

288 

1. బుద్దులు గలవే. 
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Rian 

పంచమాశ్వాసము 

. మురిసినయూరనె కడపట 

దిరియుట యది సచ్చు టనుచు ధృతిమాలి పురం 

దరు. డొకనెపమున దేశాం 

తర మరిగె౯ మిిళతు లెబ్హ( దను నవ్యంగ కా. 

. ఇట్టరిగ్ . 

అక్కడ నక్టాడం గఅ నయంబు( [(ఓయంబు సువస్తుజాతముం 

జక్కునికాంతల న్రతిరసజ్ఞుల( జూచుచు నాదర౦బుతో 

నొక్కౌాక యూర గర్గనయనోత్సవలీలల నిచ్చ మెచ్చుచుం 
నో | 

బెక్కు_దినంణు లుండె. దనపేరు నిజాప్తు లెజుంగ కుండ(గజా. 

ఒకనాడు మధురలోపల 

నొకచోద్యం బెజింగి మగిడి యుజ్జయినీభ 

ర్రకు విన్నవింతు నని' యిం 
చుక రవణముతోడ వచ్చె! జుట్టలు పొగడకా. 

. వచ్చినవాని జూచి జనవల్ణభు( డీవు చరించు భూమిలో 
నచ్చెరు వేమి గంటి వని యానతి యిచ్చిన నప్పురందరుం 
డిచ్చకు వచ్చున ట్టడిగె నిధరణీవరు. డంచు నాత్మలో 

మెచ్చుచు. విన్న వించెః బతిమె చ్చొనంగూడ యథా క్రమంబు కా, 

. ఈపురి వెడలి యే నెల తీర్థంబులు( 

దిరుగుచు( గేదారధరణి కేగి 

మగిడి వచ్చుచు హేమమణిమయపాకార 
రమ్యమౌ మధురాపురంబు( జూచి 

చని యొప్పిదం బెల గను(గొని రేయొక్క 

' ద్విజునింటిపొంత నిదించునప్పు 

1. వినిపించెదనని. 

29 

289 

290 

29! 

99 

2998 
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డనద ననాథ నిరాధార గావరే ల 

ఆ వె. దాని కుల్కి. మిగుల దయ గలియును లావు. . 

_ లేమి యేమియు ననలేక యుండి 

రేపకడన లేచి యాపురజనుల న 

య్యబలవార్త దెలియ నడిగి వింటి. . 194 

వ. ఎ ట్టనిన. ” డ్ ! RE = 295 

క, చెల్వౌనరేడు పురి చేరువ ల . 
బిల్వవనాంతమున రేయి భీమాకృతితో 

నిల్యలనిభు( డొకదనుజా(డు . 

చెల్వం బెనుకశల మొత్తి చెండుచు నుండుజో..  వలరీ 

క ఆపొల(తుక రెయెల్లను నన ౨. 

వాపోవుచునుండ నసుర వారింపంగా 

నోపరు పరు లెవ్యరు( బృ. . wn 

ధ్వీపాలక యేను -విన్న తెజం గిది రమ్మీ. A ఎ లర? 

ఉ. నావుడు( జోద్యమంది. నరనాథు( డనాథ. 'గృకాంగ నంగనం 
“గావంగడంగి వ హ సమున ఖడ్గము. తోడుగ ' సెట్టిం గూడియా . 

[(తోవన యేంగి దూరగతి దోపంగ నల్లన. నొక్కనాండు లాం). 

తీ విభవాఢ్య మొ మధురం జేరె నినుం. డపర్నాదిం జరగ. 298 

క. మలయుచు నెయ్యెడ( గలయం:. 

దెలివిపడ న్వెలింగి భువనదీపము చనినకా : 
ge 

1. మహార్తరవముం చి. నూ, 2. బృధ్వీపాలక. దీనికతము_ దేవర 



పంచ మాశ్వాసము 

నాకృతీతోం గాటుక. 

మలక" |క్రియన్నభము తిమిరమయ మై సలిచెళా. 

ఆ.వె. అప్పు డధిపు+ డాపురాంతికి వనభూమి 

యమున పగిదినున్న తమము జూచి 

వై శ్యతనయ వెజవ వల దని తెలుపుచు 

నచట నసురరాకి యరయుచుండేె, 

ఆ.వె. వాలు(గంటిమొ ఖ వాలాయమగు నాన 

వాలుగా(గ౯ జీకువాలు సొచ్చి : 

వాలు పెటీకికొనుచు వాలుమగం డే(7 
వాలు దైత్యునుదుటి [వాలు దుడువ. 

క. ఈరీతి. గాచియుండంగ 
నారాక్షను. డంత నంగనామణి మొ త్రం 

_ గా రావము వినవచ్చిన 

నారాజును నాలకించి యతిరభస మునకా. 

క. వెజవకు వెనకు తరుణీ 
మొట యాలించితి: నృపాలముఖ్యుండ నీ నీత్త. 

పజతెంచితిం బరిపరిగా. 

గఅకు టసుర(జెండివై తురగాచెదనిన్ను క. 

వ. అని, 

కా, ఓరీరాక్షస వట్టిగర్యమున నీ వుప్పొంగి. దీనాననే 
న్నారీరళ్నమ నే నేల నొంచె దిటు లన్యాయంబు గావింతువే. లు 

, yr 
కం ఖా CR, 3 iw టు నామాలు PPLE 7: YO eo నాటు Yc. 2Y 2 గ నా 

pel 

99 

శీ0ల్లి 

1... కాటుకమలక = మసిమూ (కుడు. ల మొజగగు వచ్చీ త్రీ. ల టను 

- డెదెండి 

రనిప్పు 
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యేరా చెప్పంగనైన మున్నెయి(/గవే యే వికమార్కుండ నీ 

[కూరత్వంబును దర్పము నలిమియు (నూపార్చెద న్నీల్వుమా, 180) 

క, అనవుడు రోషంబున ని 

ట్టను మాయాబలసమగు డగుదుందుభికి 

న్మనుమ(డ నోరి నరాధమ 

ఘనభుజదర్పుండ( గఠోరకరు (డం జుమ్మీ, i. 
కొ, ఆలమున( బంద 'పగతుణి 

సాలం బొనరించినట్టు లాడెద విటు నో 

పొలం బడితీవి* నేడు నృ 

పాలాధమ నిన్ను భూతబలి గావింతుకాం 807 

కో, నీకొల (దీవారియెముకేలు 

నాకోజలసంది( జిక్కె_ నలుతునునీ వే 

లోకము సొచ్చిననై నను 

బోకార్చెద నిన్ను( బదరిపోవక నిలుమా. 8008 

వ. అనీన వీరరసభీషణంబులగు భాషణంబుల విగక్రమభూషణుండును దోర్డం 

డమండితారాతి రాజమండలదండిత పచండ  భుశాగమండనాయమాన 

మండల్యాగధరుం డగ నద్దండిమగ లొండొరులందలంపడి. 809 

క, మదకరులకరణి సింగపు( 

గొదమల[క్రియ( బులుల భంగి గురుపోతుల ప 

ల్ల్దదముల శర భంబులగతి ( 

గదిసీరి కదనమున కవని (గక్కద లంగ జా. 810 

ఉ. బంధురవిక్రమస్ఫురితబాహులు దై.త్యు(డు( బార్థివుండు (గో 
ధోంధత మీణీ పోరిరి దశానను(డు స నమునాయకుండు న 

ను 

1, ఆలమున(బడిన. వి, నావాలునే(బడితివి. లి. బేదరి, 4. బెట్టిదమున. 
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య్యంధకుండు౯ హరుండు నరకాసురుండు న్నలినాక్షుడు( న్దరా 

సంధుండు వాయుసూను(డును జంభుండు నిం|దు(డు( టబోరుకై వడికా. §11 

వ. ఇట్టు పోరునెడ6 జభాతం వైనం దత్కాలోచితంబుగ, వ్రేలి 

క, [కందజి తనతేజమునంే బు 
రందరుదెస' దెలివిగలుగ ర్యాతించరునికా. 
(మందించె వికమార్కు6డు 

సుందరి ముఖపంకజమున సొంపు నటింపకొా, శ18 

ఆ.వె. మండ లేశ్శ్యరుండు మండలా[గంబున 
దండి మిగుల గలిగి దండిదై తు 

జెండి పాజవై చి చండాంశువిధమున 

నుండె. గండ లుర్వి. గుండుకొన(గ.? శీ1క 

ఆ.వె. దిశల. దెలివి గలిగె దివ్యతూర్యంబులు 

చెల(గ నారదుండు మలసి యాడె 

నాకసమున నిల్చి యమర వర్గము జన 

విభుని మీంద, బుష్పవృష్టి సరిసె. వ15 

ఆ. వె. నృపు(డు సంతసిలి నీరజానన.( జూచి 

పడతి యిట్లు కొట్టబడంగ సీకు . 

నేమికతము దీని నెజీ(గింపవచ్చు నేం 

జెప్పు మనిన వినతి చేసి పలికె, = అరి 

ఆ.వె. వసుమతీరమణ యవంతిదేశంబులో 

ధర్మశర్మ యనగ దగినవిపు 

భార్య, గాంతిమతి నకార్యంబు గావించి. nn 

కులము చెటిచి మిగుల గుజుచనై తి 817 

1. కందరిరుతేజమునను. లీ. మండుకొన(గ. €. కులముదిడితి మిగుల. 
గుటిలనై తి. 
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ఉ. భవ్ఫు (డు. ధర్మళర్మ. తనబాంధవవర్గము చెప్పగా మది 

_ యవ్యభిచార మట్రైజింగి యాత్మ, గలంగియు కామినీ నహం 

ల. తవ్య' యటంచు? దెంపుడిగి దానవుచేతికళాహతి న్నరీ 

రవ్యథ( గుందుచుండు బహురా(తులు సీ వని శాప మిచ్చినకా, 818 

క. వడవడ వడ(కుదు మానము 

సడ౬౮౦గ ధరం జూ(౧ (మొక్కి. శాపావధి యె 

...న్నండు నాకు. గలుగు ననుచుం 

దడవోర్యమీ విన్నవింప దయతో నత(డుణా, ౨ ౨1 

క, ఆసహాయశళూరు  డగునొక 

వసుధాపతి వచ్చి రేలు వగ (బె పిడున 

oa ( బొరిగొన్న యప్పుడ 

స నీశాపమునకెల్ర వడ్కో లనియకా. 2 920 

శా. ఆశాపంబున వీనిబారి( బడి దేహం బెల్ల [మందంగ న 

య్యాశాబంధము పే ఎర్మి( (వాణముల6 బాయంజాల నే నుండ(గా.. 

: సీళస్త పభ నాతమం బడ(పి మన్నించెం గ్భృపం జూడు భూ. 

మీశాధీశ్వర | నీకు మే మే లొకటయేనిచ్చోట(.గావించెదకా. | 821 

ci . ఇక్కడి గుడితూర్పు దిక్కు.నంబక్కె_చెః 

టున్నది దాగికి నుతరమున( .  .... 

“గ బమువె(తు దవ్వున బరివెంక పడుమటి. 

నెలవున( దొమ్మది నిధులమీజి | 

దనుజు(డు దాచిన ధనము పెక్కున్నది 

రై కై కొమ్ము నామీ(ద( గరుణ సేయు. 

1. ఇంతీదా నహంతవ్య- లి. 5. వసన హావమన కదయపిత్యోంరడగ 

శి. పరీకెచెట్టు_ (బరివెంకకు( బక్కె నామాంతరము. పరికె వృషవిశేషము.) 
4. పరువుదవ్వున- ా 
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చనియెద నని | మొక్కి వనిత యే(గిన రాజు 

వెజి(గంది యిక్కువ వెదకి కాంచి 

ఆ.వె, దీను. డైన భద సేనతనూజున 

కిచ్చి వేడ్క మగిడి వచ్చె. బురికి 

నిట్టిగుణము లేక యిది యెక్కవచ్చునే 

పొమ్ము చాలు నింక భోజరాజ, 

క. అనవుడు నంతకు నంతకు 
విన నింపగు నతని తెంపు విని సభ యెల్చజా 

మన మణర+గ నవమానం 

బును" సిగ్గును ముడివడంగ భోజు(డు మగిడెకా, 

శా అక్షీణ[పకిపక్షభావస ముద [గాటోపజా[గన్మనో 

రత్షోనాయకపక్షతత్షణ విహారక్షి ప్త కౌ మషేయకుం 

గుక్షిన్య స్తసమ సలోక భరణక్షుణ్రాక్షయాత్మావృతి 

(పషేపోచితు వాహనీకృతమహాపక్షీశు లశ్ల్మీ శునికా, 

శా, ఉల్హాసోద్ధతచండతాం డవవిహారోత్తుంగరంగజ్జటా 

వల్రీమండల మల్రికాకుసు మభావపా ప్రబాలేందుసం 

పుల్టేందీవర రేణుసంగ కబరీభూతా[భకూలంకషా 

కల్లోలోపరిబిందుమౌ _క్రికమయాకల్పోత్తమాంగుజా శివుకా, 

మాలిని. ధరణిధరవిభూషా ధర్మనిర్మాణతోషా 

సరసిజభవ సేవ్యా సంతతాత్మీయభావ్యా 

నిరుపమనిజలీలా నిత్యకళ్యాణశీలా 

పురహరహరిరూపా భుక్తిముక్తి స్వరూపా, 

1. ననురాగంబున, 

= వరక 

క్రిల్తి్తి 

శవికి 

24 

శీ2ర 

828 
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గద్యము. ఇది రాయగజగంధవారణ వై రిమండలిక భేకఫణీంద వీర ఘోట్టవి 

 భాళాదిబిరుద (పకటచార్మిత కళింగ దేశనిర్దూామధామ త్యాగనాగార్జున కర్ణాట 

[దవిళాం[ధ మహారాష్ట్రభూపాలరూపనూ పుర సుందర చరణార వింద సనర 

(పోలి పురవరాధిశ్యర వెలనాటి పృథ్వశ్వర రాజ్య సముద్ధరణ [శీకొణవి 

వెన్నయామాత్యపుత హరితసగో తపవిత సకల సుకవిమిత కసవరాజత 

నూజ గోపరాజ విరచితం బై నసింహాసనద్వ్యా[తింశిక యనుకావ్యంబునందు 

వి[కమార్కు మహౌదార్యంబును జీమూతవాహనోపాఖ్యానంబును సాహ 

సాంకునిసాహసొదార్యంబులును నన్నది పంచమాశ్వాసము, 



=ఈ& పడుమూండవ బొమ్మకథ *-= 

. శ్రీకరుణోరసమయ విభ 

పాకరనయనద్యయ।పభామితు ఘననా 

ఫీకమలస్థితనుతు విను 

తాకారు వికారదూరు నభిలాధారుకా, 

మనమునం దలంచుచు భోజుం 

డనువగు లగ్నమున చెక్క నరుదేరంగ నో 

సనపాంచాలిక నీలునిలు. 

మని జనులకు. నెల్బ విస్మయంబుగ! -బలికెన్,.. 

. సత్వము సాహసమును దో. 
తృత్వమ్మును విక మార్చు. తేఅంగునం గనకే. 

సత్వరగతి నరుదేర 6 (డు 

భుత్యము ఘన మౌనె యతనీ బురుడించెదవే:, ' 

. మది. దలంచి జూడు నొవుడు 

విదితంబుగం దద్గుణములు వీనిపింపుము స 

మ్మద మొదవ నిచట ననినం 

బదుమూ(డవవోమ్మ భోజపతి కి ట్రనియెన్.. 
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జ్. ఖండితవై రిమండలు( డఖండపరోకమదర్చుళోలి యా 

ఖండలవై భవుండు (తిజగ దృరితామలకీ ర్రీచంది)కా 

మండితమండ లాగుడు సమగ9జయాస్పద చాహుయుగ్ము(డ్రే 

చండతర ప9తావు( డగుసాహసభూషణు( డుర్వి యేలుచుస్. 

ఆ.వె. అఠునెలలు గడ్పి యంత దేశంతర 

వ్. 

క్ర, 

మరిగి వనము లోళ్ళు( దిరుగుచుండి 

కనియె గంగపొంత జనమేజయుం డను 

ధర్మళాలి దైన ధర్మ పురము. 

. ఆయ(గహార మొయ్యన 
డాయ(గ మామైన నొక్కటన్ ద్విజునీంటనీ 
రేయుండి లేపకడ నది 

తోయంబుల? [గుంక( జనుచు ధూర్దటి(దల(చెళా.. 

. కొముని(గోల్ని బూడిదను గంధముగా( గోని యెద్దు నేక్కుచుం 

బాములు* దోలు నెమ్ములు( గపొలములుం దనమేని సోమ్ముగా " 

గాముల( గూడి యాడుచును గాడు గృహాంబుగ నున్నవాడు గం 

గామృత మో(దలం జీలికి నంత సదాశివు( డయ్యె నెల్ఫెడస్, 

=, అనుచుఠ గను.గోనె. గృతమునీ.. 

జనసంగన్ ద్విజసురంగ జపఠఅత్రంగన్ 

ఘనకంకణలసవదవ్ంగజైా ౧౨. 

ఉనితామితదురితభంగ నోహ్నవీ గ గంగజా 

కనీ మొక్క. కచియై సచేలస్నానంబు. సేయుచు... 

మలిను(డు మై గడ(గీన నీ 

ర్మలు( డౌ టది చేట్టు లోకమాతా! నీలో 



షష్రాశ్వాసము 
థ్ 

టీలం దడిపినం జలి లే దని 

వెలయుట యాహవనినుదుటివే(డిమి(జుమ్మీ 

ఆ.వె. ఒకనియడుగు. జేరి యొకనియొ౪ందల యెక్కి 

యొకినివెంటవచ్చి యొక నిగ లసి 

వెడలి పాతి తనుచు విందు మట్టయ్యునీ 

జీవనంబు లోక పొవనంబు. 

చ. అని కొనియాడుచుస్ జలకమాడి శివార్చన దీర్చి సూర్యునిం 

పున (బణుతించి యూరిదెసం బోవయగ వీనుల కెల్ట( దేనియల్ 

. చినుకళ బురాణవాక్యములు చెప్పెడివివుని జూచి యమ్మహా 

. జనసభం జేరి మొక్కి సరసస్థితితో వినుచుండ నయ్యుడన్ = 

ఆ.వె. దానధర్మములకు6 బూ నక తనపొట్ట 

నినుపుకొనం దలంచు జను(డె పశువు 

పసరమెనమెయు (గు బండియీడుచుదున్ను 

_నంతకం టె. గమ్హండంగడ్రు బుధులు. - 

క. వదనము [పసాదసదనము 

హృదయము సదయంబు మాట లింపుల తేటల్. 

మెదలుట మెలున( బొడలుటి 

సదమలవ రనుల కివియ సహజగుణంబుత్..  _.. 

క, సురలకు ధరణీసురులకు.. 

హరిహరులకుC [బియ మొనర్చుయాగము లెల్లన్ 

సరిగూర్చి యొత్తుచోటను 

శరణాగతరషణంబు సరిగా వెందున్, 

చ. అని చదువం బురాణ వచ నార్థము సత్యముగా నెజింగి స. 
జ్ఞనులు మనంబులోన. గడు సంతమండుచు నుండ(గా భయం. 



§70 సింహాసన ద్యా(తీంశీకి 

బున మది( దల్రడీల్దుచును బొబ్బలు వెట్టుచు నోక్కంవృద్దకా 

మిని పజతెంచి రల సమీపమున న్మొరచేసి యేడ్చుచున్. | 

ఆ.వె. పోలములోన జింక. బులి వట్టు కైవడి. 

వడి నెదిర్చి సంధ్యవార్చువేళ 

గంగలోన మొసలి |మీంగెను నాపతి — 

ననద 6 గావరయ్య యయ్యలార'! “18 

వ. అనుచుం బేదవులుదడుపుచు దీనవదనయై (మొక్కిన నక్కజంబుగా నక్కా 

మినీ యక్క_అ( జక్క_(బెట్టలేమి నక్క.టా యనుచు నొక్కటియు నన లేక 

విపజాతి గావున నొండొరులమొగంబ్నులు చూచుచు నున్నెడ నిగుజు 

గప్పిన నిప్పు చొప్పున యప్పురుషరత్నం 'బప్పుడ .దిగ్గున లేచి, రి 

త, తల్తీ!యి (క నుల్బంబున( 

దల్పడ మందకుము మొసలితల( |దేంపుదు నీ 

వల్లభు విడిపింతును నే 

కల్లోలిని గల(తు హల్టకల్లోలముగన్ . 20 

ఆ.వె. అనుచు నభయమిచ్చి యటఖడ్గసహి తు(త్ర 

గంగ (జొచ్చి రాజపుంగవుండు 

కొంకులేక యీ.ది అంకెలు వేయుచు( 

గడి(ది మేసలి(ద్భణముగా (దలంచె. . క్ల] 

ఆ.వె. పిీడుగుకంటే మిగుల బెడిదవమో నడిదంబు 

పూని జాసి వేసి దానీగదుంచి. 

యంట(గోజ అెడపి గంటి మంతించుచు . 

బడుగుబా(పనయ్య వెడలనడిపె.,. . వల్లి 

క. నీజనామము దలచిన నం.. 

బుజనాభు(డు వచ్చి, 



గజపుంగవుం గాచిన కి]య 

ద్విజపుంగవు( గాచి మనుజదేవుండు వెడలెన్. 

శా, ఆవేళన్ జను లెల్ల నుల్చముల ( జోద్యం బందుచు న్మేలు మే 

- లీపీరాగణి సాటిచెప్పం గలరే యేవీరు లైన న్ఫువిన్ - 

దైవం వీతనిపాల గల నని వింత లా బృశంసింప(గా _ 

నావిపుండు నిజ పిియాసహితు( డై. హర్షించి దీవించుచున్ . 

ఉ, సాహసికాగిగణ్య 1 రభసంబున నీ వరుదెంచి యమ్మహా 

గాహము( దుంచి.. నన్ను గృపం గాచితి "దీనికి మాలు మేలుగా' 

నీహిత మే నొనర్చెదను నీ వతిదుర్హభ మంచు దీని సం 

క. ఓపురుషవర్య నేనొక. - 

తాపసు దయం దొల్లి నర్మదాతీరమునన్ -' 

7 గోపాలమంతిజపమున 
_నోపినక్సియం దపము సేయచుండ(గ నాకుకా, 

ప, ఒక్క-_నా (టి రాతి సుఖస్యప్నావసరమున. 

స్రీ, మఘంబు కడంబొల్బు మెజపుకై వడినున్న 

పీతాంబరముదిండు బిగియ(గట్టి 

తరుణాతపద్యుతి హరిచందనం బొప్ప 

రవిభంగి నురమున రత్న మలర 
యమునాజలమ్ము పె నమరునె తమ్ముల - 7 

తమ్ములౌ తెలిగ న్నుందమ్ములమర6 -. 

గరిరాజుశిర మున ఘనరత్న ఖచిత మౌ 

దండచాడ్చున( బవీలిదండ యమర .. 
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272 సింహాసన ద్వాతింశిక 

ఆ.వె. వన్నెలన్నియు? దనలోనివన్నెలన (గ 

గరుణ(బొడవై నరూప శృంగార మనగ 

గోపికల మరులుకొల్పిన దీపులా(డు 

రమణ(గనుపపై గోపాలరత్న మెదుర.. లి 

వ. ఇట్లు సన్నిహితుం డై. ౨. 29 
లు . కులు | 

శా. ఆ దేవుండు మహాపిసన్న వదనుం డై యాత్మలోనం గృపా 
శ్రీదై వాజ(గ నన్ను. జూచి తలంపు ల్సిద్ధించు సి కిప్పు డో 

భూదేవో త్తమ నీజపంబును దపంబు న్నాత్మ( గ్లెకొంటి నే 

నీదైవంబు ఫలంబు దీనికి( దగన్ నిర్మించి నీ కిచ్చెదన్.  _ 80 

వ. వినుము సృటికసౌపానంబులును. గనకఘంటికలును నిందినీల స్తంభం 
బులును మహారజత కుడ్యంబులును రమ్య హర్మ్యంబులును చీనాంశుక ధ్యజం 

బును గుసుమితపర్యంతవనంబును వి వ్యాధరీగణంబును గా మగమనంబును 

గలుగు దివ్యవిమానంబు దేహావసానసమయంబున( |బాపించు నని యాన 

తిచ్చి చనియె నటిఫలంబు సీ కిచ్చి కృతాగుండ నయ్యెద( గెకొనుమ 
ట్ థి మలు 

నిన నమ్మనుజేందుండు. . 81 

క అత్యాతురు( డని నినునా. 

నిత్యకృపావృ త్తి. గాచి నిలిపితి గాకే( 

(బత్యుపకారంబున కీ . 

కృత్యము సేయుదునె దీనికిం |బియ మేలా. ల 

గీ. అనద( గాచుట కులవిద్యయం[డుమాకు 

రాజప్పుతుండనిదియ ధర్మంబుగాదె. 

నీకు(జేసినమేలుగా(గై కొనకుము, ' 

క్షతియకులంబుభువి దానపాతమగునె, = . 88 



కక) .. వష్టాశ్వాసము 
డీ. 

ట్ 

నావుడు వివుం డిట్టివచనంబుఅ నాతని విక్రమార్కు.(గా.. 

భావములోపలం దెలిసి పార్ధివ శేఖర! నేడు నీ వవం 

తీవిభు€ డౌట నే నెణీ(గితి న్యణి యన్యుల కిట్టిచి త్రము 

నావను సాహసంబు పభలక్షణము ల్వినయంబు, గల్లునే. 

. ఇది కడు మేలు చేకుటె న రేశ్వరః నిన్లను(గొంటి బంహ్మకున్ 

వదన భుజోరుపాదముల వర్ణము లుదృవమందె నాల్గు చ 

కద నమునందు వివు)లకు క్షతి9యజాతికి నొక్కవేశ మే 
లొద వంగ బెట్టుడుం గొనుటయుం దమలోపల+ జెల్లు వీడ్యడన్. - 

ఈదుర పస్థ కడ్డువడి హీనుని విపు)ని ( గాచె నంచు నీ 
మేదిని లోన గీ ర్రియును మేలు దలిర్పదె విన్నవించుచో . 
నాదరణంబు సేయం దగదా సుకృతం. ఓది దుష్టదాన మే 

కా దననేల కొమ్మనుచు( గై కొన (బార్థనచేసి యిచ్చినన్. 

కైకొని విపు వీడుకొని గంగకు భక్తి నమస్కరించి కం 
థాకర వాలయోగవిధిదండ సమన్నితు( డె నృపాలుండ 

సోకమన కః [పసాదమున జోగివిధంబున నంతనంత ను 

క. 

త్సేకము లేక యేగి బహుదేశములుంగలయం జరించుచున్..... 

_ రుచిరనరోలంబరోలంబకలకంఠ 

కలకంఠ కులవృత కలకలంబు 
బంధూక బంధుసొగంభకగంధి ని... 
కేతన కేతకీ కేతనంబు . 

పరిభూతభూత (పపంచాస్యనాగేంద) 
నాగేం[ద నాగేం|ద భోగభూమి 
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సేకసముత్వేక ఖీకరసూకర 
కాసార కాసార భాసురంబు 

. చలపలాళపలాశర సాలసాల 
తాలహింతాలశీతలో తాలతలము 

మృగమృగాదనమృగ నాభిమృగమయింబు . 

వింధ్య వనము ' సొ త్తెంచె నవంధ్యబలు(డు. 

. అక్కడ! గడు దూరము చని - 

యొక్కెడనిలుచుండి దాహమొలయంగ. జలమే 

దిక్కున గానక చీకటి 
నక్కజముగ నిండి హన్యమగుగడిగనియెన్. 

. కాశ్వతముగ నాముందణ F 

- నీశ్యర లక్ష్మీ శ భార తీశ్యర మయమై = 
విశ్వజన్నాశయముగనొక | 

యశ్వత్థ ము జూచి చేర నరుగ(గ( (గిందన్, 

. వెడ(దమొగంబును గోఅలు F ॥ . 

 మిడ్శిగుడ్డును అచ చెవులు మిడిమీ సమ్ముల్ 

సుడిగొన్న వెండుకలతో 

సుడియ(గ నొక 'బహ్మరాక్షసుం గను (గొనియెన్. 

. కని నిశ్శంకుండు సాహసాంకుండు మహాకౌతూహలుం డై రయం 
బున డాయం జని యిట్టి కాజడవిలో భూతంబవై .' మీ ని. యె 

వ్వనిమూలంబున నయ్యె నెవ్వ(డవు సర్యంబుందగం - జెప్పుమా, 

యనిన న్నివ్వెజ గండి వా(డు నిజవృర్తాంతస్మృతి న్న ముండై.. 

. ధర( గలపురాణముని వ్యా ల 

కరణంబుల శాస్త్రముల నిగమ ముల గవితం చ 

98 
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ఉ, 

£X 

షష్టాశ్యాసము. 

బరిణ తుండ మాళవేచ్యదుని ల 

పృరోహితు.ండ జన్మ సంజ్ఞ ( బురుహో తుండన్ ఇ 

. అధిపుకొలువున శే బరీజాధికారి 

నగుట(జేసియు నొకవిపు( డెగడి పుచ్చి 

యళ్లికీడున నిర్ణనం చై నయడవి( . 

జచ్చి గతి లేక శ్రహ్మరాక్షసుత నై నెతీ. 

. ఈయెడ నేనుండంగ నిడి. 

వేయేండులు చనియె? గీడు విడువడు బలిమిడ్ 

సీయట్టిపురుషర త్న ం 

చీయలజడి వాపచోేపు సీశ్వరుకరుణన్, 

నావుడు వానిదీనవచనంబులకుం గరుణార్దంచిత్తు. కై | 

భూవరు( డాత్మలోన, దలపోసి వినిశ్చయబుద్ది 
సియనే న 

ద్భావము? జొపవనో పెడు నేవంబుగ? జిత్తమునం దలంచి నొ 

జీవము వేండినేం గొజంత సేయక యిచ్చెద వేడు మియ్యెడన్. 

- అనవుడు పొడు సంతసము నచ్చెరువుం గడు బిచ్చలింపంగా 

మనమాన వొంగి పాపము 1కమంబునం బాయంగ గంగలోన వి. 

ఖంటోలు సిం... 

పెనయంగ ము క్రిమార్గమున నేగెద నాఫల మిమ్ము నావుడున్. .... 
(పునిందగ గాచి కైకొనిన పుణ్యము సీకడం. గ 

ఆ వె. (బహ్మరక్షణామునః బడసిన సుకృతంబు - 

క్, 

వాలీ 

(బహ్మరాక్ష్షసుండు బహ్మమీజినపరే 

[బహ్మపదము జేరి భవుః డయ్యె+ న. 

నిష్పాపదేహు. డై గతి i 

నిష్పన్నం బైన 3 నెగసి నెల(తలు గొలువం. ! a 

£75 

FY: 

శేరి 

శేరి 
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బుష్పాయుధసము. డ్రె మణి 

పుష్పకమున నుండి (మొక్కి. పోయె దివికిన్ 

వ. ఇ ట్టతం డరిగిన తదనంతరంబ 

ఖా, ధాఠీపాలక 'సేధరుండు నట దత్కొ-ర్యంబు సంధిబ్ర(గా( 

జితం బంది విదేశ పర్యటన మీకింపంగ నాకున్ జగ 

నె తీకారణ మయ్యె నంచు మది నానందించుచు నూఢచా 

రితుండై మగిడె న్యశంబు దిశ లక్షా రెట్టింప నుజ్జనికిన్. 

క. కావున సీకీగుణములు 

లే వీజన్మమున నెక్క_లే వీ వనినళా 

భావం బెడల(గ ధౌరొ 

భూవల్ణభు( డంత నంతిపురమున కరిగెన్. 

ని పదునాల్గవబొమ్మ కథ క 

వ. మజీయును గతిపయదినంబులు చనీవ.. 

క్, కదలనివిల్లును గాలిం 

బొదలెడు నారియను నిద వోయడుశరముం 

బదనుడు జడముడియుంగల 

ముదిజోదున్మాద్ లి వేల్పుముదమున( దల(తుళా. 

క. అని భోజుండొక్క-వేళం 

గనకాంబరభూషణములు గడు బిడ( గడరం 

జని సింహాసన మెక్కు/గ( 

గని పదునొలుగవటోమ్మ కలకల, బలీకేకొ. 

క, ఓనరనాయక । చెల్పని 

పూనిక లవి నెజపనేల భువీ నుజ్జయినీ 

i 

రీ 

లీ 

bh 

bh 



షష్టాశ్యాసము 
ఖై 

మానవనాథుని కెనయగు 
దొనగుణము లేక యెక్క. దరమే సీకుళా. 

. నావుడు నాతని వితరణ 

మే వెరవున నెచట నొదవె నెటీంగింపు మనకా 

భావజ్ఞులు మనమున సం 

భావిపంగ నిట్టు సొలభంజిక : పలికెజా. 

. ఆయవనీపతి కీ ర్తి 

స్టేయుండు పరనృపకులావిధే
యుండు. రృతిగాం 

గేయండు వితరణగుణరా 

ధెయు-డు జవసత్వవై 
నతేయుండు చుమ్మీ.. 

. పార్థివు( డొక్ళనా? డవని భారము మంశతి
కి నప్పగించీ ద 

ర్మార్ధము మేన నించుక |ప్రీయాసము దో౭పం జరింపకుండినజ" 

వ్యర్థము జీవనం బని నయంబున వెల్వడీ 'యోగివేషి యె. 

తీర్భములుం బురంబులు విదేశములుం దగ సంచరించుచున్, ' 

ఆగణిత సౌధోజ్ఞ్యలరుచి 

గగనస్థలి యృభగంగగతి నమరంగా 

నగపక్షవై రినగరము 

నగియెడుగతి నున్న యొక్కనగిరము! గనియెకా. - 

. ఆనగరముచేరువ ను 

ద్యానవనాంతరమునండు నలండునదిలో 

స్నానంబుచేసి సిద్ధ 
స్థానం బగు నచటిగుడికిం జని సంప్రీతిన్, 

, ఆంబురుహంబులు దనహ. 

షైంబురహంబుల. దెమల్చి యతిధీరుండ్రై 

బ్రా? 

శ? 

ల్రి 

౪ 

6 
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త్యంబకునిదేవి యగు జగ ee E 

- దంబకు నంబికకు భక్తీ నర్చన 'లిచ్చెన్. ల ఢిల్లీ 

ఊఉ. ఆకడ మున్న చండికకు నర్చన లిచ్చుచు. గొల్చియున్న య 
స్తోకతపః |పసిద్దు( డవధూతు(డు చూచి యుదారమూర్తి నీ. 
వీకడ కేల వచ్చి తను డేను విదేశి. బరి భమించుచున్ . 

మీకృప(గోరి తీర్థములు మెట్టుచు నిక్కడ కేగుదెంచితిన్.. “68 

క, అనవుయ నాత(తు నవ్వుచు, 

ననుమానములేదు వి|క్రమార్కు.(డ వగుటం 

గని యజు(గుదు(బూర్వంబున 

ననుమూఢునిజేసి మొ ఆ(గనాయంబగునే. 

వ. అనిన నతం డే నియ్యడం బర దేశినగుట దప్పదు సకల రాజ్యభారంబున 

సీతిధురంధరుం డగు మంతిశిరోమణి భట్టిం బురంబున నిల్పి భవాదృప 

లగు పురుషరత్నంబులం జూచుట కారణంబుగా( దీర్థంబులం -దిరుగుచు 

న్న వాడ ననిన నజ్జనవల్టభునకు బుద్ధి సెప్పుచు సిద్ధవల్థభుం డిట్లనియె, 

క, పూజ్యూ(డవు సకలతిమిరహా . 
రజ్యోతీరూప మైనరవిమూర్తివినీ 

రాజ్యంణు నిఖిలధర్మ oe మలా 

పాజ్బం బది విడిచి యిటకు రాగ వగునే. ౧౨౨ 1 

క. ధనముం గృషీయును విచ్యయు 

వనితయు నృప సేవనంబు వాణిజ్యంబుం 

దనధర్మంబు( జీకిత్సయు క టు 

ననుదినమును గట్టిగాంగ నరయంగ వలయును... 6% 

ఆ.వె. ధరణి దిరుగ నన్యధరణీపతులచేత 
నచట నొండు కార్య మయ్యెనేని 



దిక్కు గలదె బేల! (తిమ్మరుటదియెల' 

_ చాలునింక మగిడి చనుము పురికి, 

. నావుడు భూవరుండు మునినాథ[ననుం గృప(జూచి పల్కుచో 

సీవచనంబు దప్ప దది నీతియతం బగు వస్తురక్షకున్ 
దై వికమానుషంబు. లన దద్గుణముల్ ద్వివిధంబు లందులో 

వేవురు దై వమెక్కు. డన వేవురు నుద్యమ. మెక్కుడం డ్రిలన్. 

ఈయెడ( గర్మ భూమియగు డెవ్వరికైనను బుద్ధి నేర్పునం 

జేయగ లేదు కాలమెడచేసిన నేతము లె త్తి కాల్వలుం . 

70 చేయంగనాయె. గాక మతి చేయనినా'డవి తామె పుట్టునే. 

ం ధాత మును నోరు. గన్నులు 

జేతులు దగ నిచ్చికుడువం జేకూర్చినచో. 

జేతం గడి యందుకొనండే, 

నాతజీి( గడి యేగి వచ్చి యంగిట( బడునే. 

ఉ త్తము? డుద్యోగవలా 

యత్తు(డు భాగ్యాభిలాషి యధము(డు రెంటం' 

జిత్తంబు గొల్పు మధ్యము... 

డుత్తముకడ నుండ లక్మియొడ(బడు నెపుడు. 

బ్రాం 

68 

69 

71 

72 

. అట్టయ్యును మానుషకృత్యంబున కుపహతి గలదు గాని దై వకృతంబు 

నకు( జేటు లేదని. "మున్ను నాకు (బసన్నుండైన పర మేశ్యరునిమీ(ద 

భారం బిడి నిశ్చింతుండ నై. చరియింపుదు.. 

ఆ.వె, లావు లేని వేళ దైవంబు గలిగిన - ' 

నెచట నైన లక్మి యేగుదెంచు 

78 
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నడవి( జొచ్చినంత యక్షులకృప.జేసి 
 రాజశేఖరునకు రాజ్యమయ్యె. 74 

ఆ: రాజశేఖరునికథ : వా 

ఊఉ. నావుడు రాజశేఖరుండు నా నత. డెవ్వ(డు యక్షదై వసం 

_భావనయెట్టు గల్గె జనపాలక । యాకథ జెప్పు మిన్న నా 

_ భూవరు( 'డిట్లనుకా [దవిశభూమివరుం డత. డాబి, కో తులం 

[టోవులుగా. నొనర్చి సిరి. వొంద గ రాజ్యము సేయుచుండంగన్.. [4 

ఉ. నొచ్చినవారి సూను 'అగునూర్వురు రాజులు. దండుగూడి = పై 

వచ్చినం గోటలోనం బరివారము గొంచెము గావున న్యడి 

న్విచ్చి చనంగ నానృపతి వేగమ పత్నయు( దాను గానలో( 

జొచ్చి నిగూఢమార్గమున (సుక్కుచుం గందుచు లోనం గుందుచుకా, 76 

ఉ. ఆక్కడ. (బొద్దు (గుంక(గ మహావటవృక్షము( జేరి విన్ననై 

చెక్కి.ట( జేయి( జేర్చి తనచేడియ చింత మునుంగ నాత్మలో 

బొక్కుచు నిదలేక తలపోయ.గ నానడురేయి వింతగా " : 

నెక్కటి మట్టిమీ(ద గల యేవురు యతులు కార్యద మలై . న్ 7 

చ. మనకు విహార దుర్గ మగు మద పురంబున కీశు( డైన యా 

జనపతి నిన్న. జచ్చె మణి సంతతి లేదు తదీయరక్షకె 

వ్వని నిక నిల్పి రాజ్యసుఖవై భవ మిత్రము చెప్పు (డంచు నే 

! ర్పున( దమలోన( గూడి తలపోయుచునుండంగ నొక్క డిట్టనున్. 78 

ఉ. ఇంతవీచార మేల మన కీవటవృక్షము' [కిందనున్న భూ =. 
కాంతుని నప్పురంబునకు గరగ జేయుద. మెలి నావుడున్ ' 

సంతసమంది యందును సమ్మత మౌ నిదాయంచు( బల్కినం. 
జింత దొజంగి యానృపతి చెల్వయుం దానును నుల్చసిల్లగన్. _. 70 
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. ఆకమలా ప్రసూతుం డుదయాదికి జేరుచు. యో 
ర్వుదిక్కునం 

' జేకొని కెంపుగుంపు గొన. జేయుచు డారబ పెంపు డింప(గా. 

. నాకడ యక్షు లాతనికి నప్పరమార్గమం జెప్పి యంప(గణ. ' 80 

.దస్కరమార్గము ల్ల లడచి. దవ్యులగే గాంచె. ద టాంతకీలితా. 

. భాస్క-రు( డంతీలో నుద్దయవర్యత మెక్కూల. భూవిధుండు' శే 

యస్క-రి యైనలక్మీక్రియ యంగన తోడుగ నేగి కానలోం_. 

హస్కరరత్న జాలవలయం. బగుయక్షవిహారదుర్గమున్. 8! 

॥ ఆనగరంబు చేరువ. వనాంతము( జొచ్చి సరోవరంబులో 

స్నానము చేసి భాస్కరుని సౌరజపంబునం గొల్బుచుండంగా.. 

_._ మానవు లెల్ల నెవ్వనికి. మద్రపురాధిపతిత్వ మి త్త మం. 

చూనినచర్చనున్నయెడ నొయ్యన యక్షులు బుద్ది ద్ధి గొల్చిన౯. ౧ 
he తం 

. మదకరిజిచేతి. కొక చ 

క్కదనపు వనమాలి యిచ్చి. కదలించినచో 

నది యెవ్వని మెడ నిడియెను rE 

విదితంబుగ నత(డెమనకు విభు(డౌననుచుల. 88 

" డ్కంో ల దూర్యధ్వనులు చెలగ(గదలించినచ కవ ౧ ౫ ్ట 

జంఖ్రారినెదురు కొన. జను _ వో “3 సీ లువ 

లు కుంఖీం దునితోడి పిడియొకో యిది యనంగాల, Rea 

క్ష 

ం ఆందజు నొక మదహ సిని 

నందముగ నలంకరించి 'హస్తాగ్రమునం. ॥ 
జెందొవలదండ యిడి వే 

1 గాంచెను: రత్నకారితా న 1, చక్కద 
మగువనమాల. శీ. వెనుకం దూర్యధ్వనులు. 
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గుంభినీ పురి వెల్దుడి.. యౌ, నతు Te నన య న. 

కుంభినిపతియజుత . దండ. కొమరుగ వై చెళా.. ns nn 85 

సో ' oy 

vr / re Wa ళు క / i ఖే me Se . 

య . ee . “a . ! 

వ. - ఇల్లునుంగు పువ్వులదండ మెడ వె చిన. 

ఉం . ఆదవిశేవం డాత్మసతి యప్పురలక్షియం బోలె మన్నుగా 

భ్యదగజంబునెక్కి "క విపాఠక గాయకకీ. ర్రనీయ (డై I 

 మదపురంబు సౌచ్చెం దను మం తులు గొల్వ మహాసనస్థు(డై 

రుద్రసఖుండు' 'వోలే నతిరూఢికి నెక్కె 'నుదోరస ంపదకా.. నాటి? 

మ, “రమణీచందనగీతహద్యకుసుమృసగ్వత్రభూషాదిలో | 

గములం గోరికి మూరింటోవ నతిసౌఖ్యం | బందుచు న్మంతివ 

రము కార్యంటులు దర్పం 'జౌరు లనురాగం బందే 'నందింప రా" స 

జ్యము సేయంగ 'సహింపలేక. బలిమి న్నామంతభూమీపతుల్. - “88 
స జీ 

ఉం ఎక్కుడివా(డొ వీంయ మన మందల ముండంగ( దేరకా(డు ! దా _ 
నిక్కుడ( జేరి మ|।దపుర మేలెడి వీనికి _రాజ్యమిం | కిటం . 

డక్కిన హాని యౌ నని కడంగి 'తదుద్దరణాభిలామలై. a 

_యొక్కెడ దండు గూడుకొని యక్కునం గోటకు, జుట్టుముద్దినక.. 89 
at aii 

ళ్లు 
| " 

ఆ.వె. అపుడు సంధిమాట లై న నాడింపక . a 

దొరల నైనం బోరి కరుగు. డనక. ౨౨ పం 
ధరణివలభుండు తానైన గదలక ౭ ౫ అకట 

యతివతోడ నెత్తమాడుచుండె.. ౨౧ న 3౪g 

వ. అయ్యవసరంబున మం _తులును దొరలును బరివారంటును" వెజ్ లెత్తి 

వచ్చి కోటమీ(ద విడిసినప పుడు. స్రీ వూరకునికి' రాజధర్మేంబగునె. | మైకునై 

-న్_సెల పొన, తిమ్మనిన . వినియు. .విననిభంగ్ నున్న దత్కాంతారశ్నంబు 
tmp bau 

go 

ప్రచిక లు చేతంబట్లుకొని. త రవ న ననన న బాటం తే: 
. . ట్ పట Ww hawt . er os Ep J 



ఆ.వె, తటిమి సామదానదండభేదములలో 

నొకట నైన వైర ముడుపపలయం ౧౫ 
బగతు రెల్టణ (గూడి చె పెనె. త్తివచ్చి న 

'' నెత్త మాడుచుండ నీతి యాన: లికి 

క్ర ల్సి 

.“క్సోనచేతల నోనె 
అనవుడు జనవల్ణభు( డిది 

2బైవమాయాగత: మై 
= చననున్నవి చను నెచటను = 

కు 

"యక్షులు మనరాజ్యమొ సగ 'హరియింపంగ న 

_ మననున్నవి మను జరాగ్నిమర్శమలందుల. TS we 98 

వృష్షముననున్న యేగురు 

ధ్యతలు మన కిది పనియే 

యజంబులు వైవు చాలు నాడుద మబలా ==“  .- 9 
tee" "oe FI 

. అని యనంతరంబ తత్కృతస్మరణంబుగాలలిక్షిన' మనంబున నెటింగికొని 

యయ్యేమ లమ్షణంబ మన మిచ్చిన రాజ్యంబున కుషద్రవంబు పట్టున్న 

లో అరస్నరకై రోంబును మనోవె వైకల్యంబును & 'బద్దంచిన నాదండు. రెండ 

మ. "తమలో టోరుచు నస్త్రమట్టన సముద్యద్భూరివహ్నస్సులివ 

గము లాశాంతములం బిశరగములుగా గావింపంగా 'హహావి" 

[కమముల్ చూపి గజాది సెన్యములు (మగ్గం దోర మరక క్త క 
ళు 

రము కెంధూ? నణంప(గా( గడంగి రారాజన్యు ౪ లొజీ  న్వడిజాం . ల 9g 

నా 
నా 

1. పెవచ్చి విడిసిన పుడు నె త్రమాడ 'నక్లమగునె, . . “వీ, దైవమత 

మేగతి యోచన నున్నవి వేగమచను, 



284 సింహాసన ద్వ్యాత్రింక 

ఉ. అకంలహంబు చూచి చని యానృషశేఖరు 6 డాజిభూమిలోం.. ల 

జీక్కి.న యశ్వరత్నములు సింధురబ్బందములు. 1నథంబులుం _..- 

బెక్కుధనంబు లస్త్రములు భేరులు జోళ్ళున్ను' గోటలోనికిం.:. . 

ఇ (గక్కూనం గొంచు నేగి యధికం బగుసంపద నేలె నస Fm ర్ట 

వ. అనిన విని యయ్యవధూతకుం డిది డె భాగ్యం బి బంటి ద వన ఘర్వకృక నకి 

నుం జేయవేన నింతియ కాదు యక్షసహాయ్రంబు. గలిగియ. దగి య 
" య్యరణ్యంబు గడచి ముద్ర ప్పురబు( జేరిన కతంబువ 'లాజ్యంభు గల్లిగం 

ర్ 

రాజ్యం చేమజక పాలింపు పొ మ్మని ఏీడ్కాబపర. Mi we, 98 

క్, సీమహిమకు( గడు నెలవగు : : Er జ we ఖ్ “rs నం . గ్ 

గామికలదాయక మై మె . 

లేమి 'యడుపు 'చర్మదక్రాంతలింగము. నిచ్చెకా. - మం .. 

క. ఇ ఇచ్చిన గై. కొని ప పురికి ౨౨. 
న్వచ్చు నెడ న్విపుం డొకండు. వదనము వాడ. ™ 
౫న్యెచ్చని యూర్చుల నాతట ee 

వెచ్చుచు( జనుదెంచి మనుజవిభు దీవించెన్, ...__ _ ,... 100 
Hien 

ఆ.వె. మూ(డ్ము దినము. లయ్యె నే/డంగ 'నెచ్చప్తే. 
గ మికెడన్న మై మైనంగ లుగద య్యె ల 

..గాసమా త్ర మేమి గలిగిన నాకిచ్చి . . oh HT అల 
నన్ను గరుణ( బోవు మన్నం ౫ జూచి. . 101 

rails అలం... . FPR TT EI TE ET ET TR HEREIN TEE) 

bes నెద్ది పసిడి 'దినరా ద a న ఫోను స య. 5 a bo TD | J వ , స ప 

న ట్ల 



వష్టైక్వాసమే 

యక ,_అకు నడ్డ మగు నని, 

లెక్కింపక చేతి సిద్ధలింగము నిచ్చెళ, . (2 న a 09 

లా. ఆవిపుండు మణ్మిపభావమున దహ్యాకాడటై కృత్చిపా =! 
సావై క ల్యము లెల్ల. బాసి చనియెల౯ా వ్మోపాలు దీవించుచుకా. . 
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క. విను మదికారణముగ నో 

జననాయక యెక్క-( దగదు చను మనవు,డు నె 
మ్మనమున నచ్చెరు వందుచు 
మనుజేందు(డు సదనమునకు మగుడంజనియెకా. 

ఖా. ఉష్టాంశుద్విజరాజలోచ ను నపాయో పేతతావచ్చిదా 
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కం 

గౌరవంబు మెజసీ వారల కవసరం = 
విచ్చి కరుణ, జూడ నిచ్చగింపు.. 

ఇంతియకాదు నరేశ్వర 

యింతులతొలు వేంట! బుతువు లేలెడుమనుం డా 

కంతుని |పాణసభుండు వ _ 

సంతుం డున్నా(డు కొలువ( జనంగావలయుకా. 

“కాలో వసంతి యను వా _ 

క్యాలంక ఎతి నన్నిబుతువులం దధికు(డు త 

త్కాలో చిత పూ జలచే( 
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లనమునకు( దగినవసువు = 

లొనగూర్చియమా త్యచందు(డొయ్యనమగి డెక౯ా. 

. ఇట్లు మగిడి, ల 

॥ పంచళరాధిదేవతలపట్టులుగా 'మణివేదిపం కిని 

ర్మించితి రత్న మండపము మించులబటల 'మేలుకటు గ వ 
' ట్ య 

14 

15 

కేరి 

17 

18 

19 

1. తొలునెట, తలవెంటి. 



Les 

టీంచితి( గాంతి దిక్కుల నటింప6ంగ6 గాంచనతోరణంబు లె 
టి | 

తించితి విన్న వింప నరుదెంచితి రా. గరుణించు భూవరా. 

సీ, అని విన్నవించిన జన వల్దభుండును 

జతురంగబలములు సరస నడువ 

భేరులు శంఖము ల్పెద్దగౌరులు [మోయ 

దిక్కుల నినదంబు పిక్క._టిల(గ 

గవిరాజణగాయక _సవములు నిగుడంగ 

శూరులు దీరులు( జేరికొల్య 

నమ్మవోత్సవమున కాభరణంబులొ 

నంగ నారత్నంబు లరుగు దేర. 

ఆ.వె. జల కెల్లను గన్నులపండుగొచు 

వాయు వేగ మను తమాశ్వంబు నెక్కి 

గతుల( [దొక్కించి మెలయుచు గవనివెడలి 

యరిగె నుద్యానవనములో నవనివిభు(డు, 

ఉ. అప్పుడు చేరవచ్చి సమయం బిది దర్శనయోగ్యమంచు న 

వ్యొ ప్పెడుకాంతలుం దురగయూథము రత్నచయంబు మున్ను గా 

గప్పము లెల్బ( దెచ్చి మది 'గప్పెడుభీతి డొలంగ నము లై 
యొప్పన చేసి రానృపతు లుజ్జయినీపతికిం |గమంబునకా. 

ge . అంగాధిపతి వీ(డె వంగాధిపతి వా(డె 

నేపాళపతి వాడె భూపతిలక 

కర్ణాటపతి వీ(డె కాంభోజపతి వాడె 
_ సౌవీరపతి వాండె సార్వభౌమ 

గూర్జర పతి వీ(డె కోంకణపతి వా౭డె 

. కుంతీలపతివా(డె కంతురూప 

297 

21 

లి 
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బర్బరపతి వీ(డె పాంచాలపతి వా+డె 

మత్స్యాధిపతి వా(డె మానవేం[ద 

ఆ.వె. యనుచు వెజువేజ నంద నెణి(గించి 

యధిపుచేత( గుశల మడుగంేసి 

వీడియముల గారవింపించె సీతిస్వ 

తం|తబుద్ది యెన మం తివరు(డు. 

క్, ఆజ్జనపతు లందు దన 

పజ్జం జనుదేర మండపములోసికి వి 

ద్వజ్ఞనచింతామణి యగు 
నుజ్జయినీధరణిపాలు( డొయ్యన( జనియెకా. . . బిర 

ఊఉ. అందు వసంతుని నతి ననంగుని లక్ష్మి నుపేందు గౌరిన 

య్యిందుకళాధరు న్నచి సురేం్యదు( (గమంబున( బూ జచేయ(గా 

దుందుభిమర్దళ్న పముఖతూర్యరవంబులు నిండ నేర్పున. 

న్ఫుందరు లాటపాటల వినోదము సూపిరి తీపులంట(గకా, రి 

వ అప్పుడు కర్పూరాదిసుగంధదవ్యంబులు వసంతచాలనం బొనర్చెడి వారి 

లో నుండి కలహకంటకుం డను రాచలెంక వెడలి వచ్చుచు( దనమీసము 

లను నంటిన సుగంధంబు .విదిర్చికొనుచు జూచిన నెదుర నున్న యేకాం 

గవీరుం డను నంగపతిలెంక తనదు దురభిమానంబునం గనలి.. 27 
క. ఏరా ముందట గానక . 

నేరమి పై దెచ్చుకొనుచు నీమీసలు నా. - 

చేరువ వడి పెరైద విది ల 

యోరీ యేకాంగవీరు. డుంట యెొజు(గవే. . లర 

క నావుడు( బరిమాళించెద (| 

సీవుండుట యెతీ(గి కాదె యిది వేటుగ నే a 
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గొవీంచెద( బేరికిం దగు 
లా వించుక కలిగె నేని లటపట లేలాం.. | 29 

వ, అనినం దివియు మనుచు నయ్యిద్ధణుం గప్పిన దుప్పట్లు తొలంగపై చి 

బిజ్జునం గఠారంబులు డుస్సిన డగ్గఅంగల తలవరులెడసొచ్చి పట్టి తొలం 

గం దిగిచి యామహోత్సవంబులో నిట్టగలబలు సేయ మీయట్టి బలుబం 

_ట్లకు సంది. కంతలజగడంబులు వల దని తోడని చనీ రత్నమండపముఖ 

కాల యైన కొల్వుమండపంబులో నున్న గోవింద చం(డుం డనుపడవాలు 

ముందటం బెట్టి యీోకలహాకంటకుం డంగాధిపతిలెంకతో. బోట్టాడంగడగ్గ 

ఆునెడ మానిపించి యిద్రణం దోడితెచ్చితి మవధరింపు మనిన నతండును, 

క. తగునోయి కలహాకంటక 

జగడంబులు సేయ నొండు సమయము లేదే 

_పగపాటి నీకు నితనికి( 2 
దగిలిన దీవిందుతో వితండము గలదే. - శీl 

ఆ.వె. అనుచు నతని దూటి యాతనిదెసంజూచి 
యితనితోడ జగడ మేల యయ్యు 

ననుడు నతడు వలికె నను నిత డప్పుడు 

వే సెగాన నిట్టివివర మయ్యె," తివి 

క. ఆపడవాలును దమభటుt 

గోపించుచు( గవుల' వాథకుల హారుల నో 

లోపల గూర్చుండంగ నిడి క 

యాపాడి దగంగ( డీర్పు( డని నియమించెకా. . లై 

సీ, వారలు నేకాంగవీరుడ [వేటున 
కై కై తగిలినవా(డ వనుచు( జూచి 

. వైచెగాన నిట్టివై వైరమయ్యె.. 
— 7 
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కలహకంటకయేలకలహంబుగె కొంటి 

వనుడు (బోట్లాడ వెడ్క_య్యెననుడు 

మణి ఠావు లేదె యామర్మ మెర్పడ. జెప్పు 

మనపుడు (వేయుటయదినిజంబు 

నామీసములసుగంధము విదిర్చి కొనంగ 
నిత(డు నేనుండుటయెజు(గ వనిన 

ఆ.వె. మాటమీ(ద నదియె వేటుగా( జేసితి. 

బిజికి వీడు బురుకపిట్టయంత 
గాని లేండు వీని, గై కొందునా నెను 

జెండి పాజివై తు భండనమున. ్జీ 

. అని పలికిన. గలహకంటకుం గోపించి తుచ్చపుంబలుకులు పలుకుదురె 

పగవాని ఘనతచేసిన( దనదొడ్డతనం బెక్కుడగు నతని హీనంబుగా. 

'బలికిన సరిపూనికెం చానును హీనుం డగు నింతియ కాదు వ్మికమార్కుం 

డును నంగాధిపతియును మితులు వారికన్నులం బుట్టిన కొడుకులు మీలో 

జగడంబు వలవదు. : లర్ 

= మగతనము నెజప( బూనియు( 

బగ యేమియు లేనిచోట( 'బరిమాళింపం 
దగ దతనికి నది నీకును 

దిగులువడ న్నిలువనాడ( దగ దాతనితోళా, లి 
అన( గలహకంటకుం డను నల్ల నవ్వి 

పంతమౌ మీరెజుంగని పొడిగలదె . 

గుడికొలువుబంటు మల్లనికొల(ది పంత 

మయ్యె నిచ్చట నదియెట్టు లంటిరేని, =. 87 

1. బగగలిపింపదగతని శేని నీకును. 
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వ. ఒకడు దేవరభాండాగారంబు నింటికడం బాలెము వడం గొలిచి పశ్లెరం 

బుల |బసాదంబు దినుచు( బోతుకియ నుండ నొకనా(డు దేవర దర్శింప 

వచ్చి వారిసందడిలో నొక్క యీడిగ తనకాలు |ద్రొక్కినం గోపించి యే 

మిరా బంటుమల్లు నన్నెణుంగవా తన్నితి వనిన నతండు నేనెణుంగన యీ 

సందడిలో. గాలు దాత ననిన నెరయం దన్ని యెజుంగ ననినం బోని 

చ్చెదనా యనుచు నందంద దట్టించిన నయ్యిడిగ డాకేలి కటారి వలకేల 

నందుకొని తన్నినాండ నే మనియెదవురా యనిన నతని బిజుసు చూచి 

బంటుమల్లండు |సుక్కి యేమియు నే మనియెద దేవర కూడిగంపుబంటుం 

గాన దోస మనియెద ననియెం గావున. లి 

క. ఆపంతము గాకుండ(గ 

నాపేరును నతనిపేరు నాణెంబులుగా 

మీపిన్నవాం[డ్ర మమ్మును 

జేపట్టియొకింతవేడ్క- సేయింపందగుకా. 90 

వ. అని [మొక్కిన నట యంగపతిభటుండు- త్తం 

ఆ.వె. మీకు విన్నవాండ నేకాంగవీరుండ 

అంకెవైచిన నడబింక మైన 
నగినం గేరడించిన స్యీసలంటిన( 

“బట్టీ తివియ నాకు( బాడిగాదె. నం. త్వ 

ఆ.వె. నృపులుగవులుభ టులు(గృపణులుశూరులు 

నొక్కచోటంగూడియున్నవారు 

వీరుమెచ్చమమ్మువిడిచిమన్నించుట 

ఘనతయిదియుమీకుననుచుమొక్కె. కీల 

1. చూడ నిదియు నాకు( బాడిగాదె. 
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క, అమ్మాటలు విని పెద్దలు 
మమ్మిట మన్నించి మీరు మాకిట జగడం _.. . 

బీమ్మనీన. గలహాక ంటకు( rE . 

డెమ్మెయి మెయికోనక యున్న నిరవడనిమతికా. కలి 

వ. మీర లిద్దణు రాచలేంకలు గోవున నారాజులు సూడంగ( బోట్లాడవలయు 

నాయితపడి రం డనిన మాకు నిడియ యాయితంబు బంటువానికిం 

గటారి చేత నున్నంజాలదె యనుడు. నేమియు బంటుతనంబునకు( గొజంత 

గాదు రాజు వెడలివచ్చునంతకుం బోయి రండని యొండొండ యనిపినం 

జని రనంతరంబ. EY Y- 

ee + కటికంచువలి పెంబు గట్టిగోం గొసించి 

చెలి తాడుకా సెపై బలియఃజుట్టి 

దేహంబు కప్పుగా లోహాకంచుక లీల 

జిగి వీగిగల నల్జజిగు రమర్శ్చి 

వకషఃస్థలంబున రక్షపూసల పేరు . 

దండతాయెతులును దగ ధరించి . 

తీలకంబు దళముగా. దీర్చి చుంగులపాగ 
తలముడితో( జొ క్లేమలవరించి 

ఆ.వె. కేల( బుల్రతియును నీలి నూలున( బూని 

కేలిగతి. గటారికోల వట్టి 

సంగడీలుగోల్య( ఇనుదెంచెనోకమ త్ర 5 _ 

గజముభంగి కలహాకంటకుండు. ౨ కరీ 

వ, అట( గోందటు సంగడీలం గూడి ౨ కరి 
క, నగుమొగమలరంగ( గస్తురి . 
' తిగురు మెయిన్నల(డి గాసె దిటమై మెతయలా . 



ఖై 
ఇ 

సప్త మాశ్యాసము 

చమగతనము(. గటారియు+ దో 

డున నయ్యేకాంగ ఏరు+డుం జనుడెంచెకా. 

అపుడుచుక్కలలోన నమృళాంశుగ తిదోంప 

రాజులు గొలువంగ రాజు వెడలి 

వచ్చినందత్పరివారస మేళుండై 

పడవాలు డగ్గణి భటుల. జూపి 

వారివై రము. బరివారంబు6 దగవును. 

మున్నుగా నన్నియు విన్న వించె( 

దనలెంక। దిల్లి యిద్దజ నొక్క టిగ? జేయ 

భట్టి నంగాధిపుం బాలు పెకి 

ఆ.వె. వారు మాకుసెలవుగా రెండు మాటలు 

స్వామిహితముగాదు [వతము గాదు ఎ” 

_. విడువుండని యునృపునివెజపుసూప 6 

బనిచె గర్హ గాన బంటుతనమునకు 
విడుతురయ్య* * 44666౪9 

నావుడు నిద్దణు ( జని పృ 

థ్రీవరునకు వాం డ్రచలము వినిపించిన నే 

సీవీరుల నొప్పించట 
భావం బొడయణబడ దటంచు( బతి చింతించెళొ. 

. ఆవేళ నమాత్యుండు మ 
.. హీవర నీమాట సేయ రేమనవచ్చుకా 

లావరులై లెంకల మని 

కావరమున నున్నవారు గెకొన రొారుల౯ా, 

308 

శీ 

శేరి. 
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వ. 

లోకహితముగాని యేకాంగిపోదున 

జచ్చువాని కేమి స్వర్గమౌనె. 

నాపుడు వీరఠకులో_త్రముం డగు వీరకులో త్తముండు. 

ఆ.వె, మానభంగ మైనమరణంబు శూరుల - 

కదియ చూడ నాత్మహత్య గాదె 
యాత్యహత్య పాప మది నీవయెణు(గుదు 
పాప మొందకున్న్మబదుకు బదుకు, 

వేసిన[వేటును గాండినమాటయును లేకయుండుటది మహా[వతంబు, 

. బొంకుట సుర సేవించుట 

బొంకమి వేయశ్వ మేధములఫలము భటుం 
డంకమున సత్యమునకై 
శంకింపక వచ్చెనెేని స్వర్గము గాదే. 

అది యెట్టనినను మి[త్రు(డు 
మది గల(గెడుననియ వీం|డుమడి సెదరనియుం 
గొదికెడు నామన మనవు(తు 

నిదియెంత |పసంగమనుచుహితమతి(బలికెళా. 

'ఆంగాధిపతియు నేనును 

ముంగల నిరుదెసల నిల్చి మొనయుకిరారుల్ 

ఖంగన (౧ బట్టి బంట్రకు 

భంగము గాకుండ మనసు బట్టెద మనఘా. 

అనునెడ నిద్దణు బంటులు( 

జనుదెంచి కడంక మొక్కి జనవర మము జూ 

51 

52 

58 

54 

55 

56 

57 

1. ఛంగున దాటుచు రాజుకు, ముంగల. ss 



89) స పమళ్వాసము 

డ నవధరించియ విడుమా _ 
యనవుడు. బంతముల కొల(దు లడిగె న్వారికా. 

వ, అప్పు డొక్క దండనె పోట్టాడంబూ ని యేకాంగవీరుండు, | 

న . పుల్పతి వెట్టిన భూమికి. గొసరిన 

నెదిరిపోటునకు( జేయొదు(గుచున్న 

దండక్రై దప్పిన దప్పు గేళురికిన 
మ్ “0 

బంతంబు గొన్న జౌబళము గొన్న 

దాణికి( జొచ్చిన దాచిన మానిన 

నరువనొడ్డిన బయలాసపడిన( 

జా(గంబొడువకున్న లాగంబునకుంగొన్న 

మడమ గెంటినవేళ్ళుమ గుడంబడిన 

ఆ.వె. _దాణుమాయలైనం దలవంచి పొడిచిన 

బారుగా( దలంచు పంతమిదియె 

కదిసి యొక్కపోటు పదిముఖంబు లుగాగం 

' బొడుచువాండ దేవరడుగులాన. 

805 

ర్9 

60 

వ. ఆను నంతక మున్న వానిపంతంబుల కొలందిం బుల్జతిమున్నగా నన్నియం 

గొని యున్న కలహకంటకుండు. 

సీ. మతిం గాకదృష్టి నేమజక రక్న్మించుచు 
సూకర దృష్టిమై ఢాకగొలిపి 

గరనసేయక మార్షాలదృష్షిమెం 
జ జ బళా TT 

_ దరలక పరుజించి తా(క(బూని. 

_భల్దాకదృష్టి నపాంగసంగతి గని. 
కపిదృష్టి వంచించి కాపుసూపి 

చేష్ణదప్పక గృ(ధ దృష్టి గనుంగొని 
యొయ్యన ఫణిదృష్షి నొడియంజూచి. 

18 
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ఆ.వె. మనసుదేజ(జూచియును జూడకున్నట్టు 

దృుఢముగా(గఈ జోరదృష్టి నడ(గి 

జంకిమీ(ద నొడిసిశారూలదృష్షి(బై ( or 

బడుట సురియకాం[డ పంతమిదియ. _ ఢిల్లి 

. తొమ్మిదిదృష్టులలో నా 

యిమ్మగు పులిదృష్టి( జొచ్చి యెదజొమ్మ కఠా 

రమ్మున నది తొలుపోటుగ |. . 

(గుమ్మెద నేనొండు లేక కుంభినిం గూలకా. | వ 88 

. అనుడు వింతపంతంబుల కచ్చెరు వంది పౌందుగా! జూచి విడువుం డన 

భట్టియు నంగాధీశ్వరుండును నిలువంబడి విస్తారంబు గలుగ వై హా? దీర్చి 

యెల్హజనులం గూర్చుండనిడి గ లబపుట్టకుండ నెడ నెడం దలవరుల నిలిపి 

పనైడువారల మాట మాటలలోన, బట్టుం డని నియమించి నలువురుబంట్ల 

నడుమనిడి క ఠారంబు లొక్కకొలందిగాం గొలిచి నిమ్మపండ్ల దొడసి యెడ 

. కెల్ట( దార లవ్యంబు, లగుచు థీరథీరంబుగ జొచ్చి. . 64 

[మింగెడు కృష్ణోరగముల nn 

భంగి న్ఫెబ్బులుల కియ నిభంబులకరణికా. . 

సింగములభాతి నలవడు ౨. 
సంగతితో. గదిసి రెల్లజనులుం బొగడళ, " 

. కదియుచుం గలహకంటకుండు తెలిసి పొడువు మోయన్నీ యని తెలుపుచు 

ఘాతగొనంగ నోహో చాలుం బట్టుం డని 'యిద్దణం" చేద్దంవి భట్టి 'శృవుని 

దగ్గ జిందెచ్చి ఏరిజగడంబులు 3 సంతసపడియె' ననిన. వ. 66 

1. వీరి జగడంబులంతర
 పడియె. '' న 

65. 

UK 

శ్ వో 



UK + విను కలహకంటకు(డ (గ 

క్కు-న నాతని గౌంగిలించుకొను మనవుడు నే 
మని సంతసపడుదు మొకటి 

యును వీడము పోటులాట యుడిపితిరేలా. 

గీ. అనుడుదెలిసిపొడువుమమాయన్నయంటే 

యన్నదమ్ములకొకకలహంబుగలదె 

యనిన దక్క_ల పడుచు నెట్టాడిరేని 
నేమి దప్పగుననుడు మం |తీశ్యరుండు. 

క, ఓక లహకంఉకు(డయిది - 

నీకొజికై కొదమ శ|త్రునిళా డగ్గఅుదుల, 

రాకొట్టి పిలిచి మది ను 

[దేకము పుట్టించి పో హోటు దెలుపగవలయుకా. 

ఆ.వె. కవులు పొగనడువేళ( గాంతలు రతివేశ 
సుతులు ముద్దువేళ శూర వరులు 

రణము సేయువేళ రాకొట్టి పిలుచుట 

పాడి యిదియ మిగుల భజన కెక్కు., . 

క? 

69 

70 

వ. వెండియు నీ వెంత చలంబు గొన్నను గార్గణంబు 'లేనీజగడంబు గావున 
భగవతియు బేతాపండును నట్టాడించి రింకం బాడిగాని చేతలకుం జోరక 
రమ్మని డగ్గ౭ం దిగిచిన నప్పుడ రొజులుం బరీవారంబును [బజలు నీదియ . 

పంతంబనం గలహకంటకుండును నేకాంగవీరుండును. గౌంగిలించుకోని 

యొడయని యడుగులం బడిన. 

మ. ధరణీనాయకు. డిద్ధల న్నమముగా(, దాంబూల జాంబూనదార 

బరభూషాదుల.. ఛ్ డ్లరించి వరుసం వార్మ్వంబుల నౌజులుం. 
అ! 

mM 
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బరివారంబు( గవీందులుం గొలువణా భ దాసనాసీను(డె 

సరసాలాపకథానుకర్గనముల నృంపీతితో నుండ(గకా. 

క, ధనహీనుం డోొకవి పుం 

డనువగుచో( బెండ్రిసేయ నర్థము వేడం 

దనయచెయి పట్టుకొనుచుం 

జనుదెంచెకా దైన్యవృత్తి జనపతికడకుజా. . 

చ. దినకరతేజు డౌ. జనపతిం గని దీవన లిచ్చి విపు డి 
ట్రనియె న్యపాల శేఖర దయాపరిపూర్ణ మదీయభాగ్యజీ 

వన యిది నాతనూభవ వివాహము సాగదు నేడు మేరగా. 

నెనిమిదియేండు లయ్యె ధనహీను(డం గావున వె(డవచ్చితిళ, 

సీం రాజ్యంబు వదలక రసికత్వ మెడలక 

జయశీల ముడుగక నయము చెడక 
దీనుల( జంపక దేశంబు నొంపక 

నిజ ముజ్జగింపక నేర్పు గలిగి 

విపుల. జుట్టాల వెన్ను నొచ్చినయట్టే 

వారిని గోల్చ్బినవారి. [బజల 

హర్షంబుతో( గాచి 'యన్యాయముడుపుచు 

"మున్ను చెప్పినరీతిం జెన్నుమీటి . 

ఆ.వె. చేత లొండు లేక ప్రాతల, విడువక 

యశము కలిమి దమకు వశముగా(గ : 

వసుధయేలు రాజవర్గంబులోన న 

య్యాదివిష్టుమూ శ్రివండు నిన్ను. 

79 

7 

74 

75 

వ. ఈసీసపద్యంబులో గీతసహితంబుగా సాజుపొదంటుల మొదలియక్షరం 
బులు, నందర్థంబుల మొదలియషరంబులు(. (గమంబునం గూడుకొనంగ 
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నైన నా విన్నపం బవధరింవు మనిన నచ్చెరు వంది | కమ్మజం జదివించి 

మొదళ్ళ నర్ధంబుల. బం|డెండక్షరంబుల నిడుకొని “రాజ దీని వివాహము 

చేయవయా[ో యని యున్న బంధక విత్యంబున కతివిస్మితుం డె తద్దెన్యం 

బుడుపం బూని, 

క. జననాయకుండు విిపున 

'కెనిమిదికో ట్టర్ణ మిచ్చి యెల్డనరేంద్రుల్ 

తను(గొల్చినడువ(గా నో 

య్యన(బురికరుదెంచె వై భవాఢ్యత మెజయకా. 

క, కావున నీవాతని సరి 

కావు నృపా మగిడిచనుట కార్యం బనినకా, 

భావమున( దద్దుణము సం 

భావించుచు భోజవిభుండు మగుడంజనియెకా, 

వ. మజియు. గొన్నిదినంబు లరిగిన( బదియేడవవాకిటం జనం. జూచి. 

---* పదునేడవబొమ్మ కథ *___ 

క. నీలాంబరసోదరు రజ 

సీలాంఛనదివసచిహ్ననే(తవిలాసుజా 

నీల గీవ|పియసఖు 

నీలోత్పలనీలవర్ష సీలారమణుకా, 

శా. తాత్పర్యంబున సంస్తుతించుచు' (బశ స్తం కైనలగ్నంబునన్ 

సత్సాత (పదిపాదితార్థండయి భోజతోణిపొలుండు స సం లు 

పత్పూర్గంబగు వైభవంబు మెజయ నృ(దొసనం బెక్క(ాం... లం 

క ర! దత్పాంచాలిక నిలు నిల్వు మని తం|త్రస్ఫూ ర్తిగా నిట్టనుకా. Fo 

క. నృపరత్న మైనయుజ్జయి . 

నిపత్మికియ సాహసాదినిపుణత్వము న 

భం 

77 

78 
79 

80 



81 0... 

: త్యుపకారంబును గలుగర ' 

చపలమతీ దీని నెక్క( జనునే సికుకా, 

. ఉర్వీనాయకుల డయ్యును 

నిర్వాణుల మీఆీ యర్ధనిస్పృహుం' డగునా 

సిర్వజ్ఞుని సద్గుణములు 

నిర్వచనముగా(గ వినుము నే వినిపింతుకా. - 

. మాటలయం డెణీగోద వే 

నా(టను ముంజేతికంకణంబున కద్దం 

బేటికి వితరణగుణమున ( 

బాటిల్రెడి గణము లెల్బగ్యబభువుల కుర్విజాం. 

. మతిగలిగి చదువు( జిలుకలు 

హత్రమందంగాను బోటులాడుం బజవుల్ 
వితరణ మెవ్వనీగుణమగు6 ' 

జతురు(డు హరుండు నత(డె జనులం దెల్బకా, 

ఆ.వె. వకమార్కుబాహువిికమం బుర్విలో 

నరులచేతనెల్ల నరులుగోనంగ. 

గీర్తనీయ మైన కీర్రిం గి ర్తించుచు 

“నరు లరముల( గృతార్లు లెరి. 
శ "థి థి ఆ 

. ఆదివసముల' వర్షాత్యయో చితముగా - 
దలమైన వానలు వెలుచునంతం 

దెల్లవాతినయట్టితింగున నౌవేళ€... 

1. హతముగ(బోట్లాడు పసులు నజ్ఞానకృృతుల్, 

సింహాసన ద్వాత్రింశిక 

సటలళి 

ప్తి 

62 

84 

85 

86 



"స ప్త్రమాశ్వాసము ‘s11 

పొంసనాదములు కాహళలుగా(దత్పక్ష 

లఘుతాడనములు తాళములుగా€గ 

మదముల6 (గాలు తుమ్మెదలరుంకారమ్ము 

| లమరినవీణాస్వరముళలాయనంగ 

ఆ వె. యోగన్మిదంజెందియన్న విష్ణునిమేలు | 

కొలుహగడంయగు గాయకుం డనంగ  “ ౫ 

బంధుజీవ హర్షపరమౌచు? దదాగ . 

మయముగా శరత్సమయమొనర్చె. ౨౧ ఇ? 

క. శరదాగమమున నంభో.. లన నబ 

ధర పటలము' విచ్చి చనిన దపనుండు మహా. క న | 

కరి తెరవెల్వడు 1కియం బు వ. 

ష్కరవిలసన మలర? జెల[6 గరసత్వమునళా.. మి ల్ కర 

క. పంకంబులాతజె నేలుల 

పొంకంబులు డిగ్గె జెల్లు పూచెను భువిని... 

. శృంకముగ నంచపిండు కొ 

లంకుల విహరించె నట జలమ్ములుదేజెకా, ౨౨౨౨ ఈ 

ఉ. ద్మీపముఖంబులౌచు నలుదిక్కులు నేర్పడ దుగ్గసింధుపూ - ee 

ర, పభ నొప్పువెన్నెలలు ర్యాతి దివాకృతి.దేజరిల్ల లో పెం 

కపియు( డై నచందు సమక క్యల జుక్క_లు నిక్కూ గా దదీ - 

య్యప్రతిబింబలీల( గుముదావళి వొల్ఫె సరోవరంబులళా *- 90 

సీ తెల్చనిరాజహాంసలను దెల్లనీకల్యల( దెల్లదమ్ములం న నటు! 

దెల్లని తెల్లు(బువ్వులను 'దెలనికీతమరీచీరోచులం = ౨. : 

దెల్లనిచుక క్క_లకా జగము" తేల్లనొయై యమృతార్ధీిమీజీనం [ 
దెల్చనికన్ను దోయిగల దేవేరి వచ్చె. శరత్తు, చూడంగళా, oe 9 



812 సింహాసన ద్వా(తింశిక 

క, జడి గాక వెట్టి గాకయు 

వడ గాక కయ జలియు( గాక వజపిది యనియే 

ర్పడక యిలు బసిమివండ(గ 

బడుగులు పియమందిర న (గ ( బభులకు(దగ దే. 

. ఆవని నవంతిభూమివరు( డాదిగ( బార్జివు లెల్ల లక్మీయు 

తృవములు మున్నుగా( గడు( (బశ స్తములౌ సమయంబులందు స 

త్క-వులను బాఠకోత్తముల గాయకుల న్నటుల న్వితీర్దివై 

భవముల( దన్స(జొచ్చిరి (పభావసమృద్ధుల నిండు పుట్ట(గళా. 

. అటిదినంబుల న్నృపకులా[గ ణిదానసమృది యొక్కాడళా 
ట్ ధ 

బట్టు నుతింప(గా( బరన్ఫపొలకు లచ్చెరువంది మెచ్చ నా 

యట్టిమహీశు( డర్థుల! గృతార్గుల( జేయుచు( గీ ర్తిచేకుజం 

బెదైడున ట్టిసద్గుణము పెంపున నాతని. మీజనోప (డా. 

+ అని యడిగిన నాబ టొ 

య్యన నవ్వుచు నోనృపాల హరుని ప్రసాదం 

బున సిద్ధపురుషు( డగు నా 

జననాథుండు గుణములందు సామాన్యుండే. 

. దానకుతంబులు నా 

మానవపతియందకాని మజి యొండుదెసం 

గానము విను మాతని సరి 

వూనెద మనం దరమె తరణిపుతునకైనకా. 

. అనినం జి తములోన లజ్జయు వృథాహంకారముం బుట్టంగా( 

దనలో( దాన యడంచికొంచు మృదువస్త్రస్వర్ణభూషాదు లా 

తని కింపొంద(గ నిచ్చి పుచ్చి పిదపకా, దానంబున న్మిక్రమా' 

_ ర్కునిసాదృశ్యము నొందంగోరుమతి నాషోణీశ్వరుం డుండంగకా. 

§9 

98 

04 

9 

01 

ళా 



40) స ప్తమాళ్వాససు 

సీ, ఒకనాండుకొల్వులో నికి సిద్దు! డొకరుండు 

చనుదెంచి సుఖగోష్టి జరపునపుడు 

తాపనోత్రమ నాకు దానగుణంబున 

వ్మికమార్కుని మీఅ వెరవు గలదె 

యనవుడు సాహసహవనంబు చేసిన 

సిద్ధించు నందుల చేత వినుము 

యోగనీచ|క్రంబు నొందుకుండములోన 

నౌక లక్ష గోఘృతాహుతుల. బోసి 

ఆ.వె. పొదలంజేసి మేను పూర్ణాహుతిగ వేల్చి 

వెనుక (దత్ప౦సాద ముననె (బదికి. 

దాన విభవమునకు( దగినంత వే(డుము 

మెజసి సాహసాంకు మీఅవచ్చు 

చ. ఆనవుండు నుత్సహించి నృపు. డాతని వీడొని రాతి సర్వయో 

గినుల( దలంచుచుం జని సకీలకమంతజపంబు తో. దదీ 

యనిలయవహ్నికుండమున నాహుతు లన్నియు. బోసి తెంపునం 

దనువును వేల్చె నిత్యమగు దానము దేహముకంటె. దీపిగాకా. 

క, ఆయొడ యోగిను లాజన 

నాయకు |బదికించి నిలిపి నరనాథ: మము 

న్నీయత్నంబునకుం దగ 

నేయిష్టంబై న నడుగు మిచ్చెద. మనుడుకా. 

క, దండాకృతిగా జనపా 

లుండును ధర. జా(గి నిచ్చలును ధనములు నా 

భాండాగారము లేడును 
నిండం గరుణింపు( డనిన నేర్పున వారుకా. 

గల pa 9 

98 

99 

103 

101 



§14 సింవాసన ద్వా(తింశిక 

"క, నిచ్చలు సీవిటు చేసిన 

నిచ్చెద మీకొల(ది నిండు లేడును నిండ 

న్వెచ్చించు కొమ్ము నావుడు 

నచ్చుట న్ఫపు( డియ్య కొని గృహంబునకరిగెకా. 

డీ, పొద్దున లేచి యిండ్లు ధనవూర్ణము లౌట యెజింగి యాత్మలో. 

దద్దయు సంతసిల్లి వసుధావరు( డుజ్జయి నీశు మీజుచుం 

బెద్దల నంధులకా హితుల' బేదల నందజ! గూర్చి యర్థముల్ 

దొద్దలు చేసె దోననిరతుం డన. బెకము చిక్కు కుండ(గ కా, 

క్, ఈగతి ననుదినమును భాం 

డాగార ములెల్ద రితలైనం దనువ 

య్యోగినులకు నాహుతిగ ని 

యోగించుచు నిచ్చ ధనములొసగుచునుండుకా. 

ఊం ఈ క్రియ(బర్యుకీ ర్తి నుతియించుచు యాచకు లెల్ల! జెప్పు(గా 

నాాకమ మేర్పడ నిని [పియందును జోద్యము నగ్గలింప(గా 

వి|క మభూషణుండు మునివేషముతో నటకేగి యోగినీ 

చ[కగృహంబులో నతని సత్వము? జూడ( దలంచి యుండ(గక్లా. 

ఉ. ఆనగరంబులోని నృపు( డల్చన రే యరుదెంచి మం్యతని 
షానిరతాత్ము డై జపము సర్పి ఘృతాహుతులిచ్చి యగ్నిలో 

మేనును వేల్చి యోగినులమెచ్చున దొల్రిటిరూపుదాల్చి యా 

పూనిక నర్థము ల్వడసి పోయి భబించె వితీర్ది6 గర్హుండై.. 

క. మణజునా(టిరాతి మునుకడ( 

దజి యెజి(గి యవంతి విభుండు దయదై వాణం 
గొఅంతపడకుండ వెరవుగ 

నెజమంటలకుండ మున్న యెడ కరుదెంచెకా. 

102 

108 

101 

105 

106 

107 



క్, ఆ హోమకుండమున( దన 

దేహమువేల్వంగ నచటి దేవత లెలమి 

నాహసము మానుపుచు సీ 

యీహిత మేదేని వేండు మిచ్చెద మనినకా. 

ఆ.వె. ఇచటి భూమిపాలు( డ్మీకియ నిచ్చలు 

er 

మిడుకునగ్ని లోన, బడక మున్న 

యతనియిండు లెపుడు నర్థంబు బేనిండి 

యుండునట్టుగ వర మిండు చాలు, 

. అనవుడు( గొనియాడుచు న 

బ్రొనరించెద మనుచు, బలికి యోగినులంతం 

జనిరి నిగూఢుండై న్భపు( 

డు నవంతికి మగిడె నోక్క_(డును బెం పెక్కకొం 

. తదనంతరంబ యాత(డుతొంటికియవచ్చి 

యాగంబుసేయంగాయోగమాత 

లరుదెంచి నృపుని [పయాసంబునకు నడ్డ 

మె విక మార్క-ధా తీవిభుండు 

తన మేనువేల్వు( గ కొని మమ్ము మెచ్చించి. 

సీయిండ్లు ధనమున నిండజేసె 

నిచ్చలు( జావక విచ్చలవిడి ధన 

మెంతెన నరుల కిచి? కొము ద్ర థి ఇర ఖ్యు 

ఆ.వె, నావుడు నతండు దురభిమానంబు విడిచి 

విస్మయంబును లజ్జయు విస్తరిల్ల 

మీఅంజూచటు తనుమీణి మెజసినట్టి 

యతని. బొగడుచు నగరికి నరిగెగాన. 

815 

108 

109 

110 

111. 
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క, నీవును నాకియ నింటికి( 

టోవుట మే లనుచు( గనకపుతిక వలుకం 

గా విని యాతడు నుజ్జె. 

నీవల్పభు కృపయు దెంపు నేర్పున.. బొగడెళా. 112 

క. లగ్నము దప్పినచొప్పుల 

భగ్నంబగు యత్నమునకు( బౌరులు మది ను 

ద్విగ్ను లయి చన(గ లజ్ఞా 

మగ్నుండై భోజరాజు మగుడం జనియెజా. 118 

పదునెనిమిదవ బొమ్మకథ= 

వ. తదనంతరంబ యొకదినంబున నష్టాద శ ద్వార ంబునం (బవేశోన్ముఖండ్రై ॥ 

క. వెలిపట్టును బులితోలును 

మలయజమును బూదిపూ(త మణులుకా ఫణులుం 

దిలకము నెజగన్నుం గల 
వెల(దియు మగవా(డునైె న వేల్పు. ధలంతుకళా. 1165 

మ. అని భోజకతీతినాయకుం డమరపీఠారోహణవ్య గు. డై 

చనుదేరం గని బొమ్మ వల్కె ధరణీకా విక్రమాదిత్యు చా 
డ్పున వేడ్మ్క_కా ఘనధై ర్యము న్వితరణంబు న్దక నీకీమహో 

సన మెక్కం దర మౌనె యాతని మహోత్సాహంబు సామాన్యమే. 116 

క. జనవర నిర్యచనముగా 

విను ముజ్జయి నీవిభుండు విష్ణుని క్రియ. బా 

లనశ క్రి మెజసి మనుజుల | 

మన మలర(గ. మనుపుచుండి మహియేలంగకా. క్ష)? 

ఉ. క్రూరుడు నీరసాత్ము (డును గుచ్చిత బుద్ధియు దూషకుండు నౌ 

చారవిహీను(డుళా ఖలు(డు సత్యవిదూరు(డు దుర్నయాఢ్యుండుం 
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జోరు(డు నస్థిరుండు నలసుండును దుర్భ్చలు(డు న్మదాంధుండు 
న్మారవికారకస్పు' డును మందుడు మందునకై న లేం డిలకా* 118 

క. ఆదివసంబులలో నొక 

వై దేశికు+ డరుగుదెంచి వసుధాపతిశే 

నాదృతు. డై యతనికి నా 

నాదేశస్థితులు నేర్పునం జెప్పంగ ౯, 119 

ఆ.వె, మాటలండె యతని మహియెళ్టం దిరిగిన 

ఘనుని సిద్ధపురుమ(గా నెణింగి 

మిగుల నాదరించి జగతీవరుండు త 

త్కథలు వినుచు మణియు( గౌతుకమున. {90 

క్, నిశథ్పయముగ భువి? దీర్ధపు 

రశ్నరణాస క్రి నుత్తరము దక్షీణముం 

బశ్చిమము. దూర్చు. దిరిగితి 

వాశ్చర్యం బేమిగంటి వానతి యిమ్మా. 121 

క. నావుడు నాతడు నే. బ్బ 

థ్వీవలయం బెల్హ( గలయ' దిరిగితి నుదయ 

[గావసమీప బున నా 

నావిధమణిరమ్య మైన నగరము గంటికా. - 122 

క. కనకాహ్యయ మగు నగరము. 
కనకాచలతట మనంగ గాంతిం బొలుచున్ 

ఘనమండల మందుచు న 

ర్కునిమండల మనంగ జసిండిగుడి గల దచటకా. 128 

క. సూర్య|పభయను నది త 

త్పర్మంతమునందునుండి పాజగ నతిగొం 
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ఖీర్యంబు గలిగి నడుకోని 
మర్యాదనె నీరు నిలిచి మడుంగ్లె యుండుకా. 124 

ఆ.వె. అచట? జం[దకాంతఖచితసౌపానమై 

నాల్గుదెసల గాంచనంబులై న 

హర్మ్యముల భబించు నఘనాళనం బన 

గలదు తీర్ధము కడ గానరాదు. 125 

మ. విను మావింధ్యమునందు. (బొద్దున శిరోవిన్య స్తపీఠాంక మై 

కనక సంభము పుట్టి పుట్టి యిను(డాకాశంబు |వా(కంగ( దా 

నును నాచొప్పునం జక్కగ( బెరి(గి భానుం జేరి మధ్యందినం 

బున( దద్చింబము ముట్టి (కమ్ము నదిం (బొద్దు౯ దిగం జాణి(గకా. 

ఆ.వె. ఇను(డు [గుంకువేళ నిక్క_డ( దా( [గుంకు( 

బొడుచువేళ నట్ట పొడిచి పెరుంగు. 
జ్మీత మిద్ది రాజశేఖర! సృష్టిలో 

నలువనేర్పు చెప్ప నలవి యగునె. 127 

క. ఎన్నండు నిట్టి విచ్చితము 

కన్నది విన్నదియు లేదు కడపట గుణసం 

_ పన్నుని సజ్జనమి[తు జి 

గన్నుత నిమ(గంటి ననిన6 గడుమోదమునకొ. ఎ శ]దిరి 

వ్ తత్కా-లోచితగోప్టి దీర్చి యతనిం దాంబూ లపూర్యంబులో 

సత్కారంబుల నాదరించి కొలువుం జాలించి యారాతి యు .. 

ద్యతెతూహలు( డౌచు ఖడ్గ సహితుతి డై డె యొక్క-6డు -న్ఫూవరుం 

డుత్కోచంబుననేగ నాదెసకు నాయు గ్రాటవు ల లూయచుకా. 129 

మ. నును డ క్రైగుచు. గాంచె. గాంచనమయాగారపకీర్దాఘ నా. 

శనతీర్థాంత. సమున్నమన్నిజవపుస్సంభూతి హేతు[పచా 



అనలీలాకృతడం బరాంబరతలాలంబోష్టరుగ్బెంబ చుం 

ఐన వి సంభ విజృంభితాద్భుతర స  పారంభముకా స్తంభముకాం 

కని విస్మితుం డొచు6 జని హేమగ్భృహముల 

రత్న గోపురముల రమ్యమైన 
పురము డగ్గజి దాని పొంత సూర్యప్రభ 

నానొప్పు నేంటిలో స్నానమాడి 
చుడిలోని యాదిత్యు గడుభ క్రి. బూ జించి 

యిష్ట దైవము బరమేశుం గొల్చి 

యుపవాస ముండి సముత్సుకు. డై దేవ 

తాయనమున నారేయి గడిపి 

hal 

ఆ.వె. రేపకడన లేచి పాపవినాశన 

తీరమునకు నేగి పార్థివుండు 

జలక మాడి యచట సంధ్యనారాధించి 

జలజమి|తు నాత్మ(దల*చునపుడు. 

ఆ వె. తెలివిపడ(గ మొదలి దికృతికెత్తిన 

గొడుగుమీంది పసిండిగుబ్బ యన(గ( 

దూర్చుకొండమీంద( దోంచె మార్తాండుని 

మండఐంబు భువనమండనంబు. 

ఆ.వె. తీర్థమధ్యమమున దివ్యపీఠాంకమై 

జిగి దొలంక బుగ్గ లెగయుచుండ 

నవ్యమెన కనకనాశంబు గల మహి 

కమల మనగ బులై( గంబ మపుడు. 

క్, కడుచోద్య మంది యో దిన? 

దడ వగు నని యాత; డద్భుత స్తంభము పై 

$19 

180 

i181 

182 

1898 
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బడనుతణికి పీ(టటమీ(దను 

జడియక కూర్చుండి యోగిచందము దో(ప౯. 
క, ధరణీశుం డెక్కిన మొగ 

తిరుగక కంబంబు తొంటితెజ(గున నాభా 

స్కరుగతికొలంది జంకక 

"పెరింగె. గపటవామనుండు పెరింగినకరణికా. 

శా, కంభం బవీ[కియ నిక్కుచుకా' బిణుసుగల్లం ' బెద్దయు న్నిక్కంగా 

గంభీరుం డగురాజు కైెకొన(డ యాకాశంబు ముట్టంగన 

య్యంభోజా పుండు చెర నిచ్చు టది హైన్యంబంచు మధ్యాహ్న సం 

రంభంబేర్పడ నెండ చిచ్చు గొని పర్యంజేసె గర్భంబునకజా. 

ఊ. చేసిన నెండ పెల్టునకు( జిక్క-క |సుక్క_క నిక్కిమిక్కి లి౯ 

డొసిన( |గమ్మజ (నవి దృఢంబుగ రశ్మిసహసమెల్ర. బై 

నీసున( గప్పినంత( జలియింపక నిల్చినవాని. జూచి యు 

ల్రాసముతోడ నిట్టనియె లావును దాల్మియు( దెంపు మెచ్చుచుకా 

ఆ.వె. లక్షయోజనంబులను నిల్చి యైన నా 

యెండ మానవులు సహింపలేరు 

నన్ను( జేరనోపునా యన్యు( డేని 

గాలి నేలపాలు గాకయున్నె. 

క. నరనాయక నీ వీయెడ. 

ఖర మేశ్వరు కొరుణ(దేసి (బతికితి నిజసు 

స్థిర భావము సాహసమును 

బరికించి మనంబు హర్షభరితం బయ్యెజ. 

1 24 

1లీ$ 

181 

188 

i984 

1. ధరణిపు( డెక్కినమొగ్గక, తిరమై-పా, 



41) ణి Lex రో లే గో రో 

క. నీవును నేనును నొక్కటి.ం 2 

గావున నాకుండలములు గైకొను, మివి సం 

భావనతో నిత్యమును మ' సు 

'హీవర. సౌవర్ణభార మిచ్చుచునుండుకా. 

ఆ.వె. ఎన్న నాలుమాడ లెత్తొక కర్షంబు 

నాల్గుకర్ష లైన నగు( బలంబు.' ..... 

పలము లొక్కనూజు తుల యగు( దుల రొక్క FF 

యిరువది మితి భార మిది మతంబు.. 

క, ఆని యిచ్చినంగైకొనియా  ..:: 

తనిపద ముల. కెజు(గి మగుడుత టి గంబంబొ 

య్యనం౭ [గుంక (గ దీర్థమునకు. 

:4 మనుజేందు(డు చేరవచ్చె మాపటి వేళ ౯. 

ఆ.వె. కంబ మచట మును(గ(గా గంతుగొని. తీర 
భూమి నిలిచి తగిన నేమమెల్సం 
దీర్చి భ క్రితోడ దేవతాలయములో . . 

నుండి రేయి గడపి యొక్కరుండు. : 

గ్రా [పాతఃకాలమునందు: లేచి ధరణీపాలుండు' తీర్ధంబులో 

స్నాతుండై నియమంబుతోడ శివపూజాకృత్యముం దీర్చి సం 
(పీతిరగమ్మజి వచ్చుచో( దెరువునం బృథ్వీసురుం డొక్కరుం 

'._ డేతెంచెం గడుదీను. డై యతని నింపేపార దీవించుచుకా. 

క, చేర జనుదెంచి యత(డో 

వీరో త్తమ పేదవాండ విపు(డ నేనా 

హారంబు వేండి వచ్చితి. 

' గారుణ్యము మెటిసి యిచట( గావుము నన్నుకా. 

§821 

“140 

“Hil 
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లిల్లి సింహాసన ద్వా [(తింశిక 

మ. అనినం జూచి కృపారసం బెనయ నాహారార్థి యీవి(పు( డ్తీ 

తని కిచ్చో నశనంబు లే దితని చేతఃపీతి గావింప నే 

ధనము న్లేదు ప్రదాతకుం దగిన పాతం బబ్బినం [బ్రాణమై 
నను వంచింపక యిచ్చు టొప్పు నని పుణ్యక్లోకుం డుద్యుక్తు, డై. 146 

క, మితి లేని మహిమ నీకది 

(ప్రతిదివసము నొకసువర్ణభార మొసంగుకా 

మతి( జింతింపక పొమ్మని 

యతిముదమున( గుండలమ్ము లాతని కిచ్చెల. 147 

శా, దానం మీకియ(జేసి యొక్క యెడ( దీర్ధస్వార్థము లేకుజె 

న్నానాచో ద్యములెల్ల( జూచితి జగన్నాథు నవిం గంటి స 

న్మానం బచ్చట నొందితి౯ డ్విజుని దైన్యం బంతయుం బాపితికా 

దీనం బు (డ నెతి నంచు( బురికేతెంచెం (బబ్రమోదంబున౯. 148 

ఆ.వె. నీకు సీగుణములు లేక యీగద్దియ 

యెక్క_(దగదు మగుడనేగు మనిన 

మనములోన నతని. గొనియాడుచును భోజ 

మనుజవిభు(డు భవనమునకు నరిగె. _. 149 

దా, సంసారాంబు ధిపూర్ణమగ్న జననిస్తారాం[ఘ పంకేరుహుకా 

హింసావర్డితభావభవ్యమతి యోగీం|దాత్మ పద్మావ 
డ్డ 

హంసాకారు వికారదూరుని విమాహధ్యంస నో తంసునిం 

గంసారాతి( బురారిమి|తు( దిజగత్క._ళాాణసంధాయకుకా., 150 

4. కంజభవార్ననీయపదక ంజు నిరంజనునిం బుర|తయీ 

భంజను నంజనాచలనిభ ద్విపదైె_త్యఘన|పభంజనుకా 

సంజనిత| పమోదగిరిజాతనుమంజుల వామభాగు మృ 

త్యుంజయు నాంజనేయవిహితోన్న శగీతకృ తాత్మరంజనుక. 161 



స [ex మాళశ్వాసము శి2ిలి 

మాలిని. గిరివిరచితచాపా కృష్ణ మేఘాభిరూపా 

సుర సరిదవతంసా క్షుణ్ణదైతేయహపాంసా 

గరళగిశనదకా కంజపతాయతాజా 

పురహరహరిరూపా పుణ్యగణ్యస్వరూపా, 

గద్యము. ఇది రాయగజగంధవారణ చై. రిమండలీకభేకఫణీం ద వీర ఘోట్టవి 
భాళ కళింగ దేశ నిర్ధామధామ త్యాగనాగార్జున కర్పాట ద విలాం|ధమహాో రాష్ట్ర 
భూపాలరూప నూపురసుందరచర ణార వింద" సనద పోలిపుర వరాధీశ్వర 

వెలనా(టిపృథివీళ పరరాజ్య సముద్ధరణ [శీకొణవి వెన్న యామాత్యపౌత హరి 

తసగో।; (తపవిత సకలసుకవిమిత కసువరాజతనూజ గోప పరాజ[పణీతం 

బైన సింహాసన ద్వాతింశిక యనుకావ్యంబునందు విక్ర మారు_నిదాన 

మహోపకారసాహసొదార్య(పశంసనం బన్నది స పమాశ్యాసము, 



సింహాసన ద్వాత్రింశిక _ 
అష్ట మాళ్యాసము, స 

తు. . .ఫ్రీలలనాతనురుచిళం. 
- పాలతీకొచిఠవిలాస పరికీర్ణవపు : 
 క్రీలాతిశయవిడంబిత 

సేలాంబుదవర్డు, దిభువనీపరిపూర్డుకా, 

పందొమ్మిదవ బొమ్మకథ- ' 

మ. మతిలో నీల్సి యతండు సజ్జనుల సంభావించి దై వజ్ఞస 

మ్మతమౌ వేళ గడంగి యెక్క.జ(నుచో మాన్పించి యేకోనవిం 

శతిమద్యారముపొంత బొమ్మ వలికేకా మ్మైపొలకా మూరు భా 

రతపర్వంబు పఠింప( బూనుట చుమీ రాగిల్లు నీయత్న ముల్. 

క. ధారానాయక ధారుణి, 

నారూఢుం డైన వ్మికమార్కునికరణికా 
శూరుండును ధీరుండు ను 
దారుండును గాక యెక్క_(దగ దేవ్వరికిజా. 

మ. అది యెట్టన్న నెలుంగ(జే ప్పెద( దదీయం బైనచొర్మిత ము 

న్మదవై రిద్విపసింహ మర్ధిజనతామందార మాభూవరుం 

డుదయాస్తాచలమధ్యభూమి దనకై నొప్పారు నుజ్జేని సం 
పదలం బొంపిరివోవ రాజ్యము నయ పొజ్యంబు గా నేల(గజా, 

4. ఆజననాథు( గొల్చి కనకాభరణంబుల( దేజరిల్లు కొం 

తాజనుల న్విచితవసనంబుల బంటుల నందలంబులం 



చెజుల6 జామరంబులను' దెల్లని యెల్లుల నేప సూపుచుకా 

రాజును మంతులు న్ఫుకవిరాజులు నుండుడు 0 రొక్కా కైన వడిజ-. 

ఆ.వె. అట్రిదివసముల సమ సభూపాలురు. 

భటులు గవులు హితులు బలసి కొలువ 

సురగణంబులోని సురరాజుభంగిన | 

య్యవనిపాలు* డున్నయవసరమున.. 

. ముకుళితకరు+డై దే వా 

రికు+ డెదుర న్నిలువండి ధర్విత్రీశ్వద:కా. 

నికగా సాళువముం గొని 

యొక నల్చనిచెంచు వచ్చియున్నా( డనుడుజా, 

తత్కారణంబు దెలియ స 

ముత్కంఠుండై * నిజాభిముఖ మానవసం . 

క, 

పత్క్మరదర్శను. డగు భూ 

భృత్కు_లతిలకుండు వాని( బీలువేం' బంచెకా, . 

'డమ్మిపూసల్ శవ నెజనిధాతుబొట్టును జూడ నం 

గమ్ము పెం డగు సొమ్ముగాల బిడిక త్రీ కాసే నమర్చి పొ 

కిట్ 

అమ్ముల న్విలు? గేలం బూ నాని యంత. జెం చరుడెంచుచుకా. 

దూరంజున నుడుగణపరి 

వారుండై వెలుంగు రజని వట్దభు|క్రియ ను 

ర్వీరమణులలో నొప్పెడు . 

నారాజుంజూచి మొక్కి. యతివినయమునకా. 

1. దేటయి నీటయి నేటు జూపుచుకా. 2: ముత్క 'లికుండై. | 

10 



826 సింహాసన ద్యా(తింశీక 

ఆ.వె. నీవు దాడివెట్టి నెగడిన నజుమక 

యీఢడ విరిగి గొందు లీ/గున్సపుల 

పగిది! బులు(గులెల్ట( బజవ వేటాడు నీ 

సాళువంబు గొనుము మాళవేంద. 

అని చూపి కొలువులోపల( : 

దనచేతి విహంగమమును ధరణీశుని కొ 

ప్పన చేసి తాను వచ్చిన 

పని( జెప్ప( గడంగి యత(డు పతి కిట్టనియెజ-. 

ఆ.వె. నృవులు గానలేని నీమహావసరంబు 

యా 

నేడు గంటి దొడ్డవాండ నైతి 

మానవేం[ద యేను మందరగిరినుండి 

యరుగుదించినా(డ నవధరింపు. 

. ఓ రాజన్యకులావతంసక!తదీ యోపాఐతభాగమ్మునకా 
భేరుండాది మహామృగేం[దనివహాభివ్యా ప్తమె యున్నత 

స్ఫారానేక మహిరుహ[పకర విస్తారావరు ద్ధార గ్రాసం 

చారం బైనయరణ్య మున్నది తమస్సందోహసందష్ట మై. 

. ఆదివరాహ మాయడవి యేకలములు 
మన్నించి విడిచిన గున్నయొక్కొ- 

దిక్కరు లక్కడ నక్కు నేనుగుల చే, 

దోలుడువడి చన్న దున్న లొక్కొా 

చండికసింహ మచట( బేర్చుసింగంపు( 

గదుపులో( దప్పిన కొదమయొక్కొ 

కాలునిపో తందు( గల కారుపోతుల( 

గూడిరా లేకున్న దూడయొక్కొా 

il 

12 

18 
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అవ్ష మాశ్వాసము ఫ్లో? 
లు 

ఆ.వె. మారకమ్మపులి యచట మలయుచున్న 

పెదమెకములు పెంచిన పిలయుక్కౌాు 
౧ య 

యన(గ వాలుమృగంబుల కదియ యెపుడు 

నాటపట్టగుజాడలు తేటపడ(గ, . . మల్ 

ల . ఆందులపందుల దందంబు |క్రందున 

లీలావరాహంబు నేల(గల సె 

నచ్చోటిమదలులాయములతో బెనగి యా 

యెనుపోతు యమలోకముకు(జనియె 

నక్క్లడి కృష్ణమృగౌ ఘంబు చే( జాల 

దూలి సారంగంబు గాలింటోయె 

నట కొండగొజీయల యదుటుననొచ్చి 

మహామేష మగ్ని పాలయ్య ననగ. 
ఆ వె. నొప్పు నితరజంతువులను జెప్పనేల 

1 అల్ల దువ్వులెలు(గులు(దొ డెళ్ళు దుప్పు లిర్హు 

“కొరనువులు మెడినాగులు గు జ్ఞు(బిళ్టు( 

గణ(జు లేదులు, గుందేళ్ళుం గలవు పెక్కు. 16 

4. అయ్యెడ నొక్క-యేకల మహంకృతితో గుహనుండి నిచ్చలుకా 

దయ్యము కైవడి న్వెడలి దొడలు గొట్టుచు బెట్టు రొప్పుచుం 

జయ్యనం జొచ్చి యేర్చిన గజంబులు మున్నుగ నమ్మృగంబు లకా 

[వయ్యలుగా( బడం బొడిచి వారకచంపుచు నుండు గండునకా. 17 

గీ. ఎదిరిపందులు దాని పెం గదిసిపొలియు. 

బందెగా( డొక్క_|వేటుగ (బంతమాడి 

1. దుప్పులెలు (గులు వ్యా_ఘంబు లుప్పతిల్ల- "లి, వరలు దురువాతులు 

న్నరపతులు గల్గి-కొఅనువులు మరినాగులు గుజ్జుశిండ్డు, 



శీలి 

పరల 

8 సింహాసన ద్వాతింకిక 

యోలి నిలిపి యడిదమున( [దోల్మివేయ.. 

ఖండిత ములగు గుమ్మ డికాయలట్టు. 

. ఆకొమ్ముకా(డు తొల్లిటి 

యేకలమో కాక యము(డొ యిట్టివిచి, తం 

కడం గానము విను మది 

నీకెటిగింపంగ(' బూని నే బనివింటిజా. 

. వసుధానాయకి వేంటకుం గదలు సత్రం బెక్కు. మేనంతకుకా 

సుసరం బౌ లఘు చౌ జయం బగు రిపుషోభం బగు న్సద్దుణ ' 

[పసరం బేర్పడు( జేతి సూటి మెజయింపం జో టగు న్వేంట దు 

ర్యకసనం బం|డు ధరి|తినిట్లిగ తి సౌఖ్యం టొండుచో! గలునే.. 
ల టి శే 

, అంచుంజెప్పిన( (బీయపడి 

వెంచుం గనకాంబరముల6౯ జెలువార (గ మ 

న్నించి వరాహము. (దుంపంద _ 
అంచి మృగవ్య పయాణలాలసమతి యె. 

. దీమంపువే* టలు దామెనవే(టలు 

తెర వే(టలును నేర్పు తెరలికలును 

బందెమాడినభంగి. బందులనొఫ్షి ప్పింప( 

బూ టకాం డన(దగు వే(టకాం[డూ 

సార మేయంబు తొ సారమేయంబుల 

పటెడగొలుసులు పటినడువ 
wa] ము 

భేరుండగండగంభీరత్వ ముడిగించు 

భేరీరవంబులు బోరుకొన (గ 

ఆ వె. వారువమునెక్కిమితపరివారుడగుచు( 

బోటుకాండును వడిగలయేటుకాండు 

18 

19 

20 



$2) అవ్షమాశ్యాసము శీ29 

వాటపడ వెన్కనరుదేర వేట గదలె 

మందరంబున కవనిపురందరుండు. 21 

అట్టు గదలి కతిపయదినంబులకు దుశ్చరంబగు నగ్గిరిపళ్చిమతటంబున 

గండ భేరుండాది|పచండమృగాండజ పకాండపరిగణ్యం బగునరణ్యంబుదరి 

యంజొచ్చి యచ్చటి శిలోచ్చయంబులం (బతిధ్వనులను సముదంచితంబు 

గంబెంచు చెంచులయార్పులును శనకకో లాహలంబులు గొవాళాదివాద్యర 

వంబులు దిక్కులు చెవుడుపడ సమీపించి. 28 

. మెలకువ లగుచోటుల మను 

కులకందువులను జలంబు గొనునెడలను మే. 

తలపట్టను మృగములకును బ్ 

వల లొడ్డుచు వేంట కాడు వలకుల(జన(గ కా, వ్య 

. పులియొది(గి యెగసి యశ్వము 
తలదొడుక (గ నృపు(డుసురియ(దల।దెంచిన చే 

నిల(బడ(గ( బడక యాతల 

లలితాశ్వంబునకు( బులితలాటము చేసెకా.. . 25 

ఆట( జనునంతలోపల నవాంబుధరొఘము భంగి ముందటం. 

గిటకికు( గోఅలకా ధరణి గీలుచు రొప్పుచు( గొప్పరించుచుం 

గిటిగణ మేగుదేర( గని (కేవలంబట్టిన వే(టకుక్క లొ. 

క్కట గొలుసు ల్వడి న్విడువ(గా( బజచెం బవమానవేగుఠె . 28 

. పజచుచు( గొంకులుం దొడలు( బట్టి విదుర్చుచు మాలెగట్టిన 

న్మాయగుచు. గమ్మఅం దొడికి మోజల( |దిప్పిన( జోటు దప్ప [గే 
క్ళుజుకుచు సింగము ల్లరుల నొక్క ట( బర్వెడు భంగి దా(టుచుం 

గఅచుచు+ జాగనీక యరికట్టుచు బెట్టుగ నేచె. బందులకా. 27 



తి సింహాసన ద్యా(తింశీక 

క. కినిసి వరాహము వోడిచిన 

శునకముతల' ది యెగసి చొపే బ్పర్పడ నొం 

డునలవున( బడియె( గవ్వడి 

తునుమాడిన యా జయ దథునితలవోలే౯ా. లర 

వ. అంతట వే(టకాం[డును నొండొరువుల( గడవం బాణి గంటిలేని కుుగం 
ట్రం గలిగి మెలు(గారెడి సూటిగల పందిపోట్ట దృఢంబుగా నత్తుకొని 

యొ త్తిలి పోయి మొగము దప్పుమాటున బలుమాటునం గదిసి పెద్దగున్న 

లను, జిణుగున్న లను, బిడిపందులను, నెడమల్దరంబులను, గొమ్ముకాం డను 

నొక్కుమ్మడిం (గమ్మునప్పుడు. 29 

క, గంధగజలీలం బందీ మ 

దాంధంబై యొకని జీరినట్టుగ( బొదువ 
నృంధింపం బడిన జరా 

సంధుని [క్రియ వయ్య లొక్కుసరసం బడియెజా. 80 

ఆ.వె. అట్టివేళ నృవు;డు కటైదురను 
ేన్ఫార్రి బెట్టు పొడమ, నమ్ము వెట్టి తిగిచి 

బొటు వెటినగతి. బచెలసం దేసె 
ట్ ణి ళు 

దిటినటు పంది మిటి పడగ. 81 దట ట 

వ. ఆసమయంబున బెబ్బులిం గని పజిచుపకువులపగిది నవ్వనమదగజంబులు 
మొదలుగా (గల మృగంబులును వే(టకాం|డును నొక్కదిక్కు.నకుం బజి 

తెంచిన నంతం దత్పశ్చిమభాగంబున. 82 

సీ, పాతాళ మీ(గినపంది. జోరికి( బిల్చు 

కివడి నందంద కాలు ద్రన్వుం 

ముస 

1. నారి, జిట్టబొడమిక మ్ము వెట్టినగతీ  పందివొట్టగృచ్భి పబ్జెత్తిదద్దైనం- 



గనుసన్న, (బొాణులంగాల్ప(బూనిన మాడ్కి( 

గన్నుల మణు(గుజుల్ఫమ్మ (జూచు 

చిగ్గజంబులు మది బెగ్గిలి (మగ్గంగా 

జంకించుగతి వెక్కసముగ రొప్పు 

నర్కునిహయముల నరికట్టం జనురీతి. 

గొనవెం డుకలు నిక్క గొప్పరించు క 

ఆ.వె. దిరుగుచోనడ్డమగు కులగెరుల దునుమ 

వా(డియిడుభంగి. గోజులు తీండి కొంచు+ 

గాల మృత్యువు రేగిన కరణి లోక 

మాకులంబుగ. గవిసె నయ్యేకలంబు, 

. అట్టు దవ్వుల మలయుచున్నం జూచి యచ్చెరువంది యిచ్చు 

టి త్రంబున ను తల పడక య తలం బందు+కోొని, 

వాహము' దోలి రాజకుల వర్యుడు చేరెం గృతోల్చసన్మృగ 

[దోహము నిత్యవీరరస దోహము సంజనితాంజన్నాదిసం 

దేహము నత్యుద|గఘనదేహము నుద్ధ తకాననాంబుధి 
[గాహము సర్వభితికరగర్వనిరాహము నవ్వరాహముజాం 

. చేరిన నది మది బెదరక 

యీరసమునం గడచి యతని నెదిరించె సుభ 
[దారమణుని జఇనయ/ంగ భూ 

దారాకృతివచ్చు మూకదానవుమాడ్కి. ౯. 

అ తిం దనచి తంబున( 

ద తజపాటొండు లేక ధరణీరమణుం 

డత్రలము వైవనది గని 

తుతుమురుగ( బొడిచె లే/(తతుందిలమ్ముకియళా. 

శి81 

లలి. 

మెచ్చుచు( 

84 

శీర 

శీర 



కలల సింహాసన ద్యా|తింశిక 

క, పొడిచిన. దడయక పిడికిట 

నడిధము బెడిదముగ నెగడ నత( డశ్యము న 

య్యెడ కడరించిన( |గోధము 

వడి మగుడ(గ మగిడె(బుడమివడవడ వడ(కకా. 

ఆ.వె. అట్టుదిరిగి చనిన నయ్యేకలము వెంట 

హయము(దోలుకొనుచు నరిగెన్ఫపు(డు 

పందిరూప మైన పాతాళ కేతువు 

నంటనెయిదు కువలయాళశ్వు పగిది, 

ఆ. వె. తిన్న (కొవ్వులోన నున్నది నీరుగా. 

గన్ను లగ్గిమెజపుగ ములు గాగ 

రొప్పుటుణుముగా(గ 6 గప్పుచొప్పడంబంది 

గాలింబజచు మొగులుకరణిందాటె . 

వం ఇట్లు పాజీన ఘోరం బగు కాజడవిలో దూరంబగు నీరంబులందూతి. 

క, పందివెనువెంట( నరుగుచు 

ముందట నరలోకపాలముఖు ౪(డు గనియెజా 

మందరము బురందరరిపు = 

మందిగకందరము నిందుమణిసుందరముకా. 

క, కని డగ్గునెడ సూకర 

మనువుగ గుహ సొచ్చె నంత నచటితిమిర మా 

తని దృష్టిం గప్పె భయపడి 

తను(జొచ్చిన వాని( గావ దగు ననుకరణికా. 

ఆ.వె. ధరణిపాలు( డంత( దురగంబు నచ్చోట( 

గట్టి వాలు! గేల. బట్టికొనుచు 

తీర 

89 

$0 

శ్రీ] 
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OX 

అష మాశ్వాసము 

లొంక సొచ్చె నాత్మ. గొంకక కాలుండు 

కదిసి దివియ వట్టి వెదకుపగిది. 

చొచ్చి మహామృగం బరుగుచొ ప్పటం గానక కందరాంతని 

ర్యచ్చటులాంశుకూట మగు రత్నకవాటము గాంచి యిచ్చలో 

నచ్చెరువంది యందు జని యావల నిండిన. చిమ్మచీ (కటిం 

[గొచ్చుచు నేగె వాలు కడకొమ్మెజు(గు ల్నిగుడంగ? [గిందికి కా. 

ఆదెస( గొంతదవ్వుల మహారజతాంచితసాలమండల 

శ్రీదనరార రత్న కలకీపరిచిహ్ని తతుంగ శృంగ సొ 

ధాదిని కెతన[పసర మెన మహానగరంబు దోచెం జం 

[దోదయలీలం గన్నులకు నుత్సవమై దిమిరం బడంచుచుజా, 

. అందులపణ్యవీథుల నహర్న్షిశముం దిమిరంబు లీను సం 

కందనరత్న గేహముల కాంతుల నేగగరా దటందు న 

మ్మందర సీమలందు గరిమంబున దాచిన పద్మరాగముల్ 

[కందుకొనుం [బదిపములకై వడి దివ్వెలపండుగో యనళాొ, 

+, అందు బలిచ|కవర్తి ము 

కుందుండు దన ద్వార పాలకుండుగా రక్షో 

బృందములు గొలువంగా నా 

నందంబున నుండు నురగనాథులతోడళా, 

. అందులఫణికుల ముపవన 

చందన సంవేష్ష నిజభుజంగీవద నా 

నందనసుండరతర మగు 

మందానిల మానుచుండు _మానగ్గన్ని డుచుకా, 

. చెలువారెడు నాపురిలో 

పలి రక్కసు లొండుగడలభయ మెఖు(గక తీ. 

శశిక 

44 

కీర్ 
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em 

పులవింటికి జడియుచు మరు 

నిలువేలుపుగా భజింతు రింతులు( దారుకా. 

= ఆపురి( గాంచి సమ్మదము నచ్చెరువు న్మది( బిచ్చలింప(గా 

భూపవరుండు పంది యెటువోయె బలంబెటు వోయె దివ్యమౌ 
నీపుర మెట్టు తో(చె నది యవ్వని రాజ్యమొ చూత మంచు ని 

చ్భాపర తం[తు(డై గవనిచక్క-టి డగ్గజి వచ్చె నయ్యెడక౯. 

. చేత. బసిండి [బద్ద విలసేల్ల(గ నొక్క(డు వచ్చి మొక్కి పృ 

థ్వీతలనాథ నాథు( డగు విష్ణునిచే సెలవంది దానవ _ 
(తాత బలీం|దు( డిప్పు డనురాగమున న్నిను( బిల్వ బంచెర 

మ్మా తడయంగ నేల యనుమానము సేయక నీవు నావుడుకా. 

+ ఘనుని సందర్శింప€ గలిగె నిక్కడ నని 

యానంద మందుచు వాని జూచి 

పురిచొచ్చి రత్న మందిరములసొం పెల్టం 

గోరి చూచుచు-బై (డికోట దా(టి 

చని యవ్యటారుమోసల (దూ జీమణిమండ 

పంబులో దై త్యులుబలసికొలువ, 

గంకణంబుల| మోత గ ల్రనంగా. బాప 

జోటులు పసి(డి వీచోపు లిడంగ 

ఆ.వె, మెటు(గుము తియముల పేరులజణుతమెణజయ.. 

నలరుచుక్కలలోని రేవెలు(గువోలె 

మానికంబులగద్దియ పెనిదీర్చి 

యున్న బలి (జూచి మొక్కా నమ్మన్నుటేడు. 

+. అతని గనుంగొని దానవ 

పతి పియమున( గొంగిలించి భదాసనసు 

ఫ్) 

bl 

ర్ి 

ర్ 



లైకా 

అవ్షమాశ్యాసము అ= లిక్ 

స్టితు( జేసి మ్మితకృత్యో 

చిత సత్కారము లొనర్చి 'సేమం బడిగెకా, బ్రో 

ధర్మం బెల్లిడ( జెల్టునా ద్విజులవిద్యాగోష్టి రాజిల్లునా 

దుర్మార్గంబు లడంగునా [పజలు సంతోషింతురా సతి )యా 

మర్మం బేర్పడ జన్న ముల్ జరుగునా మర్యాద వర్తిల్లునా 

నిర్మూలంబుగ శ|తులం గెకపుదా సీణక్ష్మి సొంపెక్కు (గా౯. రఫ్ 

. హర్షంబొంది పురందరుండు ధర పె నందందు( గాలంబుల 

న్యర్గంబు లురియించునా తగిలి విద్వాంసుల్ [పశంసింతురా 
శ ౧ 

ఘర్షెంపంగల రీతి నీతి దెలియంగా విందురా క్రీ ర్రియు 

త్క-ర్షం బందునె దీనులంగడపుదే దానం బనూనంబుగ కా: 58 

. అనినం గృతాంజలి యె మానవేందుండు దానవేం[ద' నేనెంతవాడ నన్నిం 

తకుశలం బడిగితివి నీవు మహానుభావుండవు. 67 

. కశ్యపసుతు(డు రక్కసులమేటి పా 
రణ్యక శిపుండు సీవంళక ర యనంగ. 

బరమవైష్టవుండైన |ప్రహ్లాదు' డద్భుత 

క్యాతచర్మితుండు తాత యనంగ 

వీరమాహేశ్వరుం డై రూఢి కెక్కిన 

బాణాసురుడు కూర్మి పట్టి యనగ 
దానవరక్షణజానవిజానాది 

ఇ జ 

గురు డైనవకుండు గురు వనంగ 

ఆ.వె. నమరలోక మేలుట పరాక్రమ మనంగ 

భువన మంతయువితరణాభఖోగ మన6గ 

దేవదేవుండు హరి యిష్టదెవ మనంగ = 

నీమహత్త్యంబు నాకు వర్ణింప(దరమె. _ 5 
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మ. ఘను(డౌ విమ్ణండు జన్నిదంబు కిఖయుకా గాయ తిపల్కుల్ మగా 

జినము న్లోచియు దర్భలు నడుగు మౌ ంజీబంధము న్లోపిచం 

Ux 

UK 

లై 

దనము న్వేలిమి బొట్టు! గుండలములుకు దండంబు నందంబుగా 

నిను వంచింప( గడంగి తా గుజుచయె సీదేత వర్ధిల్లండే. 

వడమాయలవడు గడిగిన(. 

దడయక మూండడుగు లిచ్చి ధర్మం బిలనా 
ల్లడుగులుగా నిల్చిన నీ 

కడిమి వొగడ నలవి యౌనె కమలజు కైనకా, 

. ఆలాగు కపటియైనను 

వేలుపె యని యొసగు నీదు వితరణగుణముం 

దాలిమియు మెచ్చి [తిభువన 

పాలకు(డచ్యుతు(డు ద్వార పాలకు (డయ్యె జ, 

> ప్యాతత్యాగి యనంగ జ 

గ తయమున€ జర(గునట్టి ఘను(డవు నను నీ 
మితుని క్రియ గనుగొంటి ప 
విత చర్మితుండ నైతి విశ్యములోనకజా. 

. అనవుడు దనుజేందు( డతి నమ్మదంబున 
నుర్వీశ యీ కలియగమునందు. 

వీరుండు శూరుం డుదారుండు మతి లేండు. 

సీవె కా కని యని నిన్ను( జూడ 

వేడుకపడి యేను విష్ణుని యాజ్ఞచే . 
వెడలి రాలేక యీవెరవు పూని. 

నిన్ని టు రప్పించి కన్ను లార6ంగ€ గంటి. 

నధికలాభం బయ్యె నంచు బలికి 

59 

60 

61 
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ఓలి) ఆష్టమాశ్యాససు వైవీ? 

ఆ.వె. యిదిసువర్గదాయి యిదిజరామృత్యుని 

ర్హరణ మనుచు రసరసాయనములు 

పెర్మి నిచ్చి యని పె బిలమార్గ మెణి(గింప 

నవ్వరాహమైనయసుర (బనిచె, 68 

ఉ. పంచిన, వాడు చేరి జనపాలకః;యీమొగసాల. గాచి న 

కంచరవై రి యన్యులకు( గాన(గరాక వసించు, నట్టిరా 

[తించరనాయకుండు నీను! దెమ్మని పుచ్చిన నేకలంబనై 

వంచన( దెచ్చి యిన్ని దుర వస్థల( బెట్టితి( దప్పుసెంపుమీ. 64 

ఉ. దానవనాథు( జూచితి సవాతనమౌ రససిద్ధి. గంటి వో 

మాగవనాథ నాపని |క్రమంబున నీహిత మయ్యె నంచు స 

న్మానముతోడ( గొల్చి బిలమార్గము సూపంగ వచ్చి వెల్వడ 

న్వాని నతండు వీడ్కొ-లిపి వార్యము నెక్కె_ నుదా త్రచిత్తు( డై. 66 

చ. మగిడి మహామృగౌఘము నమానుషభూములు నిర్షరంబులు = 

న్నగ ములు( గంటక[దుమనంబులు దా(టుచు వచ్చి యాత్మభ్ళ్య 

త్యగణము రోయుచుకా జనపదంబును గానక కానలోన నా. 

మృగయుని( గాంచి యొయ్యన సమీపము( జేర(గ వా(డు మెచ్చుచుకా. 

క. మనుజేంద నీవు [కోడము 

వెనువెంటం జనీన నిన్ను వెదక బలంబుల్ 

గనుకని చనియె న్నేనొక స 

యనువున( దురగంబు జాడయర సెద నిచటకా. 67 

క. కంటిం బని చెల్లెననుచుం 
గంటకములు( గండ్లు దప్పయగా( దోడ్కొ-ని రా 

జొంటిపడీకుండ మృగ యుడు 

బంటుతనముమెజసియొక్క. బయలికి(దెచ్చెళా. 68 



8౯8 సింహాసన ద్యా| తింశీక 

ఆ.వె. అచటనృపుండుని ల్చియసహాయశూరుండ ( 
దోడువలదుహయము(దోలువా( 

డ: నీవు గూడ లేవు నిలువు నీపని చెల్లె . 

ననుచు వే(టకాని నాదరించి. 9 

క. రసఘుటికలుగట్టిన మృదు 

వసనంబులు వారువంబు వాలుం దక్కం 

బసదనము రత్నపథకా 

దిసమ సవిభూషణములు దిగ్గన నిచ్చె౯. 70 

వ ఇల్లిచ్చి యనిపి తదనంతరంబున జోడశడయు, జంగనడకయు(, దుర 
నడయు రవగాలునడయుం గల వారువము నదలించి వాగె వదలి రాగసం 
జ్ఞం గదలించి (త్రోలిన. 71 

క. వలకుం జల్లెడి లాదిం 
గలజక్క_లకరణి నెగయ(గా నశ్వము ని 

శృలగతి నాదిత్యునిహయ 

ములనుం దనకాలి ధూ? బోవంబాటెకా. . 72 

వ, తదనంతరంబ పెనిలర క్రరకాననం బై ఖలీనచర్వణంబగు గంధర్వంబు 
నాగి నాగంబుల నమలునాగాంతకు పై నున్న ముకుందునిచందంబున( 

గంద మప్పశించుచు. గలంకదీర్చునప్పుడు. 78 

మ. ధరణీనిర్దరు( డొక్క( డాత్మసుతు(డుం దానుం బుభువాజరా 
పరితాపంబున మేను దూలి పడ/గా( (దాణంబు. లుద్వేగముం "| 
బొరయంగా. జనుదెంచి మూ(డుదినము ల్వోయె న్నిరాహారతా 
పరిఖిన్నా త్ముల మేము నేడు దయతో. బాలింపవే న నావుడుకా. FC 

ఆ.వె, అన్న మిచట( బది(డైనను దొరకదు 

తనియనిత్తు నన్న ధనములేదు | 



ఆష మాళ్వాసము వ్రైలలి 

మేనితొడవులెల్ల మృగయని కిచ్చితి 

నిప్పు డిద్దటికిని నేమి యిత్తు. 7b 

క, ఆతురు(డు దానపా|తము 

చేతం గలయదియె దానసిద్ధి యగుట ధా 

(కీతలపతి దలంచి కృపా 

స్వీతుండై యొక్క ఘుటిక నిచ్చెద ననుచుళా. 76 

వ. రెండు ఘుటికలు రెండుచేతుల నిడ కొని రసమిది సర్వలోహకాంచనీకర 

ణంబు రసాయనం విది జరామృత్యుహరణంబు వీనిలో నొకటి మీ రిద్ద 

కం బుచ్చుకొనుం డనినం దండి జరాజీర్షుం డగుటం జేసి(రసాయనం బి 

మ్మనిన. 77 

ఆ.వె. ఇతనిమాట పొనంగ దెల్టలోహంబుల 

నూనినంత( బసి(డిగా నొనర్చు 

రసమెయిమష్ము నాకు రాజనయ్యెదనన్న 

దండి వచ్చి కొడుకు(ద ల(గందోచె. 78 

వ. ఇట్లు పరస్పర భిన్న మనోరథం బగు దుర్వొాదంబున శిఖ లూడ దోవతులు 

వదల దమభాందసోక్తుల నేన మున్నా శయించినవా(డ నింక నీ వడుగకు 

మనుచుం [దోపుతోపులాడంగ నెడసొచ్చి. 

క. ఇటు మీలోపల నూరక 
చిటిపొటి వల'దైన మీకు? జిత్తపియసం 

ఘటనముసేసెద నని రస 

ఘుటికలు నృపు( డిద్దజకును, గొంకక యిచ్చెన్. F £0 

రా, ఇష్టార్థపతిపాదనజా ద్విజులం దా సీరీత్రి నత్యంతసం 

తుష్టస్యాంతుల( జేసి వీడుకొని (పత్యుద్యోతమౌ నేన సం 
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దష్టంబై నలుదిక్కులం గొలువ(గా( దానేకసిద్ధ(కియా 

హృష్టాత్ముం డగుచు న్మహేవరపరుం డేతెంచె నుజ్జేనికికా. 81 

ఉ. వింటివె భోజరాజ పలువెంటల( బూనియు వాని. బోలలే 

వంటి( (బయత్నము ల్వలవదంటి విచారము లుజ్జగించి సీ 

కింటికి/ బోవు టొప్పు నన నిట్టి గుణ[శవణోత్సవంబునం 

గంటకితాంగు(డై యతడు (కమ్మ నేగె గృహాంతసీమకుజా. 82 

వ. తదనంతరంబ కొన్ని దివసంబులరిగిన నిరువదియగువాకిట నెక్కో-ం 
బూనుకొని. | 88 

ఎ ఇరువదియవటొమ్మకథ నాల. 

క. నాగారిగమనమి తుని 

నాగాననజనకు ననఘు నాగాభరణు౯ా 

నాగాసురహరుని సువ 

రాగ ధనుర్ధరుని నందనాగవిహారికా* 84 

ఉ. నిష్ట ( దలంచి సర్వధరణీసురసమ్మత మైన వేళ భూ 

“యిష్టము లైన వాద్యము లనేక విధంబుల [మోయ నాసన 

(శేష్టము పొంత. జేరంగం బసిండి నొనర్చిన బొమ్మ న్యాయవా 

జ్నిష్షరవృ త్తి దో(ప( బలికెం బృథిఏ పతి నడ్డ పెట్టుచుళా". 85 

ఉ. పొందొకయిం తెుంగక 'వపభుత్వము సూపెద నష్టభోగసం 

[కందను( డౌ నవంతిపతిక్ర వడి సీగియు6 దెంపు లేక యె 

క్కందర మౌనె నీవు నిను. గానవు గాక తలంచి చూడ(గా 

నందని [మానిపండులకు నజ్బ్జులు సాయట గాదెభూవరా. 88 

ఉ. ఆతనివ ర్రనంబు దెలియన్వినుకోరికి వచ్చినా వౌ 

సీతల( పిప్టగంటి ధరణీశ్వర । చెప్పెద నా(టదాన నా 



ల 

చాతురి లెక్క కెక్కదు (ప్రసాదము పెంపున నాదరింపు సం 

పీతి యొనర్చుదాన నింక మిన్నక మాటలు వేయునేటికి ౯. 

ఆ.వె. ఆయ్యవంతినాథు( డష్ట దిక్కు ల? గరి 

నిక్క నచటనచట నేర్చుమెజసే 

యాయునెలలు రాజ్యమర్థ వర్షిము (పవా 

సంబు నియతిగాయగ జరపుచుండు. 

. దిననాథ| పతిమానరూపు( డెలమిజా దేశాంతరాస క్రిమె। 

జని యాశ్చర్యకరంబుగా' బురములుకా శి లంబులు న్వా(గులు 

న్వనమధ్యంబులు.( జూచుచుం దిరిగి దివ్యస్ఫూ ర్తి. బద్మాలయం 

బన సార్ధం బగుపట్టణంబు గనియెకా హర్షంబు రెట్టింప(గళా. 

క 

చ. అట చని పణ్యవీథి. గలయం బరికించుచు నొక్కచోట ను 

త్క-టశశిదిధితి పకరధౌతములై న గతి న్విశంకట 

స్పటికమయంబు లై నగృహపంక్తులలోపల హేమఠత్నసం 

ఘటనమునం దనర్చు గుడి. గన్లొని డగ్గణ నే.గునయ్యెడకా. 

ఉ. అరుుడు (గుంకె. జీకటి దిగంతముల న్నిగిడెం [బియాంగసం 

పర్కాము లేని మానినులమానముదూల మరుండు మిక్కిలిం 

గర్కశు(డై చెలంగి నిల. గల్వలచెల్వము చూచి వానితో 

“'దర్కము పెట్ట(బూనిన విధంబున నెక్కువ నిక్కె_( జుక్కలుకా. 

క. ఆసమయంబున(బతిసం 

ధ్యాసముచితవిధులు దీర్చి యాగుడిలో( గె 
లాసనివాసుని. గోరిసు 

కాసీనుండై న నలువు రట(6 దమలోనకా. 

సీ. మనము నేర్పున నిన్ని దినములు భూలోక 

మంతయు. దిరుగుట వ్యర్థమయ్యె 

ప్రేత] 

87 

88 

89 
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92 
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సిదయో గీం[ద (పసిద చారి తుని 
(a) 9 

గాలవంచకుని( దికాలనాధు( 

జూడలేమైతిమి చూడంగ 6 గన్నులు 

గలిగియు నిచట నిషృలములయ్యె( 

బాలేయగిరిపొంతC ఐన్న గాటవి నాత( 

డున్నతతపమున నున్నవాడు 

ఆ.వె. తెరవులపహికులాధీనదు సరములనుచు 

బోవలేమైతిమని తలపోసికొనంగ 
విని మనంబున నతనిదర్శనముగోరి 
రాజ శేఖరు. డచట నార్మాతి గడపి 

క. ఆరుణుం డుదయింప(గ స 

త్యరగతి నుత్తరము గదలి తజచై నమహా 

తరులును గిరులును దాంటుచు. 

దెరు వడలకనడిచికొన్ని దివసంబులకుళా. 

క, దుర్వారశరభగండక .. 
_ దర్వీకరసింవాదంతిదంస్షుంలనెల వై 
శర్వాణిజనకు( డగు నా 

పర్యతపతి పొంత( జేరె భయరహితుం డై. 

మ, హిమవత్సాంతము చేరి శీతలము లౌనీరంబులు న్సిద్ధసం 

యమిసద్మంబులు దేవదారు మయ దివ్య (శ్రీకుటీర ంబు లు జా 

[భమరానంద మరంద బిందు విలసత్పద్మాకర (శేణులుం 

గుముద (ప్రోజ్ట్రలకుంజకుంజర మహాకుంజంబులం జూచుచుకా. 

ర్, చల్చనికొండ నయంబున 

నల్లున కింపయి నయట్టి యాభరణగణం 

98 

98 

05 

96 
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బెల్ల సమకూర్చి దా(చిన 

యిల్హన' దగ సర్పవనము నెదురం గనియెకా, 97 

౭ కన్నులమిణు(గుజుల్ [గమ్మంగ। మొగ్గుచు 

బుస్సనుచో వేండిపొగలునిగుడ. 

(బల్టందంబున మళ్ళు నల్పనాగులు నాగ 

పెంజెరలును బెంటి పెంజెరలును 

శంఖపాలకులును జాతినాగులు నుర్దు 

బెంజెరలును నెట్టి (బెంజెర లును 

గూ (కవేటులు? జిల్ము గులియలు(|దా'చులు( 

బెరజులుగుజ్దపు(బెర జుల చట. 

ఆ.వె. గలవు తక్కిన జెజ్టిపోతులునుదుంప 

నాగులునుగొంటిగా(డులునరియకొక్కు. 

లేనవాలముల్లెడుగులు? నిరుమొగముల 

పాములునుబెక్కు_తద్యన భూమినుండు. 98 

క. ఇవ్విధమున ఘోరంబగు 
నవ్విపినాంతంబు సొచ్చి యరుగ(గం బాముల్ 
(కొవ్వున మోగుచు నాతని 

నెవ్వెంటల( దామెయగుచు ;నెగురుచు(బల్బికా. 99 

గ్, పట్టి వరుణనాగపాశంబులట్టు మె 

జుట్టు కొనిన నతడు పట్టువడక 

యట్టివేళ జలగ లంటినకరి వోలె 

దిట్టతనము మెజసి తిరుగం డయ్యె, 100 

గ 

1, నెగడుచు. 
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వ. అట్టు దిరుగక యురగభూషణుండునుంబోలె మృత్యువుకడ నిశ్శంకుం డై 
ముందణ( జని | 101 

సీ పులితోలు కచ్చడంబుగ మొల గౌసించి. 

సర్వాంగములను భస్మంబుపూసి 

శిరమున (గెంజెడ వెరవార బిగియింబి 

విమలాక్షమాల హ_స్రమున! దాల్చి 

యాసనశ కికి నాధార మగుయోగ 
దండంబు పె( బాణితలము సేర్చి 

పట్టు గల్గిన యోగపచై పూనిన మేను 

స్య సికాసనమున( జక్క-నిలిపి 

అ.వె. కంధరము వంచి నాసిక్మాగమునదృష్టి 

గదియ( గద లకముక్క-న్నుగానరాని 

శూలిపోలిక నున్న [తికాల నాథు( 

జూచిసాష్టాంగ మెర, గెనావోణివరుండు 209 

వ్, ఇట్లు సాష్టాంగ దండంబు గావించిన. ' 108 

క అప్పరమయోగి యోగం 

బప్పుడు వారించి లేచి యాతని, గరుణం 

దప్పక చూచిన మేనం 
గప్పినసర్పములు విడిచి కనుకనిబజచెళా. . 104 

కా. దృష్షిం బాముల( _దోలి యాతడు ధరి, తీనాథు మన్నించి సం 

.. తుషుండె పలికెళా జనోతమ జగద్దుర్యార ద ర్వీక రా 
ట్ అ= కో ద 

శివ్ష పాంతరమౌ మహాటవి మది న్తెకింప కీమంచులో = 

నిష్టోద్యోగముపూని వచ్చి జివి నీయో డెవ్వరిం జెవ్వుదుకా.-. .. 105 



£4) అష్టమాశ్వానము 

ఆ.వె. ధరణిలోన( బాముతలగాము లుండునం 

ళో 

(దిట్టిపాములు మెయి (జుట్టు కొన(గ 

సీవు శంక లేక నేనున్న చోటికి 

వచ్చినాండ వెద్దివాంఛితంబు 

. వినిపింపుము సురలకునై 
నను బడయ(గరాని పార్గనలు నీకిత్తుకా 

ఘను డని చేరినచో, గె 

కొని యతనికి నొక్కమేలు గూర్చం దగదే. 

. అనిన నృంతసమంది సాంజలిపుటుం డై వ్మికమాదిత్యు! డి 

ట్సియె న్సిద యతీం[ద విష్కుకియ నిత్యానందవారాశి( జొ 
య ఛి ణా 

క్కినచి తంబున నాత్మయోగవళ ముక్తి శ్రీసమేెతుండ వె 

యనువేలంబుగ6 దేలియాడు నిను డాయంగంటి నే( జాలదే. 

. నిను( జూచినయవి కన్నులు 

నినుం బొగడినయదియ జిహ్వ నీగుణగణము 
ల్వినినయవి చెవులు నీకుం 

బనిచేసినయవియ పాణిపద్మము లనఘా. = 

. నిత్యానందపద,పతీతచరితా! నీదర్శనం బైనచో. 
(బత్యవ్షంబుగ మేననున్న ఫణభృదృృందంబులి ట్టూడె న 

(పత్యక్షంబుగ గర్మబంధములు సీభంగి న్వెసం బాసెనా 

దిత్యో[గద్యుతి పర్వినం దిమరము॥ా దిగ్ఫూముల న్నిల్బునే, 

- కమలవనై కమితుని _పకాళశ మొకించుక పర్వి సూర్యకాం 

_ తమునకు దీప్తు లిచ్చినవిధంబున నీకరుణార్దిదృష్టి సం 
యమివర నాపయిం బొలసినంతనె పాపమువాసి యెల్డ పు 

ణా ములును గల్లె వేజి నిను( (ార్జన వేయగ నేల సాకికకా. 
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క, అనిన( దనయిచ్చ నిష్టం 

బొనరింప( గడంగి యోగి యొక నిడుబలపం 

ణును లాతము బొంతయు [గ 

క్కున నాతనికిచ్చి వాని గుణములు చెపెకా. . 112 

వ. ఈబలపపు(గొడుపున వలసినయన్ని లెక్క_లొడ్డి వాసి యీలాతపు(గోల 

సవ్య హ స్తంబునంబట్టిముట్రించిన నన్నియు నీవుదఅంచిన (పాణులై నిల్చి 

నీవుసెప్పిన పని సేయు; నవి యుడుపవలసిన నెడమచేత నావా(తలు 

(్రమంబునం దుడిచిన నడంగు; నెచట నైన నీబొంత దులిపిన గోరిన 
యంతధనంబు నీకిచ్చు నరుగు మని వీడుకొల్పిన. 118 

ఉ. (మొక్కి వినీతు(డై మగిడి ముందట ఘోరము లైవ పాములం 
(దొక్కుచు( గంప లీరములు( దూలుచు( గాజడవి న్మనంబులో 

సుక్కక మార్గము లడచుచుం గడు దూరము వచ్చి భూవరుం 
డొక్కెడ ( గాష్టము ల్వియచుచున్న మనుష్యుని గాంచె ఖిన్నునికా. 114 

ఆ.వె. వాని. జూచి యేల వగచెదు కట్టెల 

కింతదవ్వురాంగ నేమికతము 

నావు డేను హూణనరపతిబంట. ద 

తృతుతోడ( జావ బూనినా(డ. 15 

ఆ.వె. ఆకుమాదు( డగ్ని నదె పడుచున్నా (డు 

చూడు మనిన గెలన సొదయొనర్చి 

చిచ్చు వెటి కూల నిచ్చగింబెడువాని( 
ళ్లు 

. 

జేర నేగి రాజశేఖరుండు. 116 

క, నరవరసుత! నీ కీదు' 
ర్మరణమునకు బూ ననేల మదిలోపల నే 



పరిఖేదము గల దది యె 
వ్వరిమూలము చెప్పు మనిన వా'డనుమతు(డై. 

. ఏ మని చెప్పుదు నిట, క్రింద హూణదే 

శాధీళు(డైన మాయయ్య శీత 

 నాయెడరున వచ్చి దాయాదు లందజు 

రాజ్యంబు చేకొని [పాభవమున 

వెడల. దోపించిన( గడు దుఃఖితుండనై 

యొకహితుం డైన సేవకుని గూడి 
యేతెంచి యిచట నాజ్ఞాతులచేనై న 

యభఖిషంగ మోర్యంగ నలవి గాక 

ఆ.వె. యొంటి నడవని నిట్టేమంట( జొ౧ గడ(గితి? 

బరిభవంబునొంది |బదుకుకంచె 

 నిదియ మేలుగాగ మది నిశ్చయించితి 

ననిన నాత€ డతిదయాళు(డగుచు. 

క. పగవా రొ తినయప్పుడు 

జగ మెజు(గం దెగుట యొండె సైరణయొండెం 

దగు గాక మిగుల నొగులుచు 

మగవా(డై మగువపగిది మడియుట తగునే. 

చ. ఇటు విను చేటులేని [బతు కేనొనరించెద నీకు వై రిసం 

కట మడ(గుం బదాతి తురగద్విరదంబులు గల్లు నర్థము 
క్క_ట మగు వీని గొమ్మని విధానము లేర్పుడ( జెప్పి చేతియా 

ఖటికయు యోగడండమును గంథయు వానికి నిచ్చె. జెచ్చెరన్. 

ద్ద తత్సామర్థ్యమునం బదాతితురగ స్తంబేరమౌ ఘంబు న 

త్యుత్సేధంబగు సర్యముం గలిగినకా హూణక్షి తీశాత్మ జుం 
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డు త్సేకంబు మనంబునం బొదల.గా నుత్సాహసంపన్ను 6 డై 

మాత్సర్యంబున భూమి( గొన్నరిపుల న్మర్టెంప నేగ న్వెసన్. 121 

వ, అట్టక్కుమారుం డరిగిన యనంతరంబున నిజాయుధధె భైర్యస సహాయుండును 

నసహాయశూరుండును నగు విక మార్కు_ండు. 112 

డ్. సజ్జన దర్శనంబును |బసాదము( గలి. బరాభవవ్యథా 

లజ్జల నగ్నిలో, బడ దలంచిన చక్కని. రాజప్వుతునిన్ 

బుజ్జవ మేర్పడం గరుణ( (టోవ(గ. జేకుజె నంచు. (బీతుండె. 

యజ్ఞయి నీజనాధిపతి యొయ్యన వచ్చె నవంతిభూమికిన్. 128 

వ ఇట్టి గుణాఢ్యుండు గావున. 128 

క. అవ్వికమార్కుసరిగా 

కెవ్విధముల నింటికేగు డిది తగ వనిన 

న్నవ్వుచు నందుల కోర్కూలు 

దవ్వులుగా మగిడె భోజధరణీపకియన్, 125 

వ, మణియు( గతిపయదినంబు లరిగిన. 126 

—: ఇరువదియొకటవ బొమ్మకథ : 

క. సింధుపతి వెరిహితు సుర 

సింధు! పభవాదిచరణు సింధువిహారిన్ 

సింధురరూపాసురహరు 
సింధుతనూజాత్మబంధు సింధుర వరదున్. 127 

మ. హృదయాంభోజములోపలం దలచి భోజేందుండు ధర్మార్హకొ 

విదులున్ జ్యోతిష లాగ మజ్జులును సేవింపంగ సొంపారు సం 

పద పెంహొంద శుభగ హోద్ధరణలబ్ధం బైన లగ్నంబునం = 

దిదివేందాసన మెక్కవచ్చిన(. నియో క్రిన్ బొమ్మ వల్కెం దగన్. 128 



చ. విను మిటు భోజరాజ యొకవిన్నప మే నొనరింతు వ్మికమా 
ర్కుని్మికియ. బెంపు నీగియును రూడికి నెక్కక యెక్క. జెల్ల దే 

మన? దగు నిన్ను నిచ్చలు( బియంబున వచ్చెదు వచ్చి [కమ్మజం 

జనియెద వాళ మానవు యశంబును నేర్పును దీన, గల్గునే. 

. అతని చరితము వినంగో 

రితివేని నృపాల యవధరింపుము నాకే 

చతురతయు లేదు తెంపున 

నతివకు నృపుసభల మాటలాడం దరమే. 

+ నామాట ల్విన నిచ్చగింపు మత(డా నాకేశు( డిష్టుండుగా 

సామంతార్చితపాదపీఠు( డగుచున్ స్మామాజ్యలక్మీకళా 

సీమం బౌ భుజసార మొప్పంగ నయశ్రీ మంతు( డాభ ట్రిము 

క్యూమాత్యుండుగ నేలె నుజ్జయిని నిత్యం బైనసత్కీ ర్రితోన్. 

. ఆదివసంబులందు( (జబజలందఆు సంతతుల న్నమృద్ధుల 

న్మోదము నంది సతములు మున్నుగ ధర్మము లాచరించుచు 

న్వేదన లేవియుం గనక వేడ్క మనంబుల నిండి యుండగా 

బేదలు మూర్చ లల్పులను సేరును లేదు పరంబులోపలన్. 

. నిలుపు గలనీతి భట్టికి ( 

జెలికా(. డన( బొలిచి బుద్ధిసింధు వనంగా 

వలసినయ మా త్యు(డొక్కండు 

గలండతనికిసుతు.డొకండు[గిహిలు(డనంగన్ . 

. ఆగహిలుండు బుద్దియ నయంబును శీలము( దప్పఃగా. బికా 

చ[గహదష్టుం డైన [క్రియ సభ్యవిచారము పొందు మాని మి 
_థ్యాాగహవృత్తి. (దిమ్మరుచు నాడ(గ6 జూడ(గ లేక యాత్మలో 

నిగహ మంది తం|డి సుతునిం దెగి తిట్టుచు ( జాల దూఅలుచున్. 
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ల్ సింహోస న ద్వా తింక 

ఆ.వె. ఓరిపాపకర్మయున్న* మంతికుమారు 

లవనిపాలు( గొలిచి యచట నచట: 

బనులు సేయగ. జడు. డనుచు నాకును దల. 

వంపు సేసితి సరివారిలోన. 1 co er 

క. అను వగుతనయుఃడు పుట్టిన 

జనకుని కిహపర సుఖములు సమకూరు నన 

న్మును వింటి నేను నినుంగని 

మని మని నే.డిట్లు నరకమగ్ను(డ నై తిన్. . 188 

క్ర, ఒడ్డును బొడవును రూపును . 

దొడ్డతనము గలిగి పజ్జతో( బొదలనియా 

బిద్దని గనుకం లెను సతి . 

గొడ్డయినను మే లనంగ( గుందుటగలిగెన్, 187 

ఆ వె. ఎట్టకేనియ( దగు పుట్టువు గల్లియు 

గట్బాయైన యెలుక పట్టు లేక 

యిట్టిభంగి వ్యథల( బెట్టుటకం చెను 

బుట్టినపుడె యల గిట్ట వై తి, A: 

చ. గృహమున నుండి నన్ను: గలంగింపక యొండెడ కేగు మన్న నా 

(గోహిలు(డు సిగుదాల్చి యధికం బగు మానము వూని లేచి యా 

(గహమున శాస్త్రము లృదివికా నిశ నింటికి రానటంచు నా. 

త్మహితము గోరుచు న్వెడలి దక్షిణభూమికి నేగెనొక్క_(డున్, .. _ 188 

1. మం 'తీకుమార వరులకాలిగోరు సరియుగావు. చెడుగు! బనులు సేయ 

గడ(గ్ నాకిట దల. . మనుకడలేనట్టినరక, 



అష్టమాళ్వాసము 851 

వ. ఆ్టేగుచు నొక్కనాయు। భువనగిరియొద్ద నొక్కయ్యగహారంబు డగ్గజీ 

యందు. గొందయి సభ్యులు పురాణ కవణంబు శే సయు మన్న నట తానును 

జేరి వినునెడ నప్పొౌరాణికుండు తీర్థఫలంబు లెజింగించుచు. 144 

ఆ.వె ' ఏకభు క్షములు ననేకదానములు న 

యాచితములు జపము లనశనములు 

“జరిపి వెచ్చుకంటె సరగునం గాశిలో 
బొంది విడిచి ముక్తి, బొందవచ్చు. tet 

క్. మెట్టక పెట్టక పట్టక 

గిట్టక తీర్థముల ము క్రికిం జనరా డే 

తొట్టును బొరయక మయిమెయి 

క ద్రైదురన్ శ నగంబు గనినంజాలుకా. KEE 

OX తనువు దొజుంగక యిది యె 

రం గాదంచు శివు(డు గె లాసము (గ 

గ్రానవిడిచి బొంది తోంజన 

దగరకలకొలక నందు. దరలక యుండుకా. కతి 

క్, శిలలెల్లను లింగంబులు 

సలిలంబులు దివ్యసింధుసారంబులు తీ, 

గలు సంజీవను లౌ (దుమ 

ములు మందారములు చజులు ముక్తిపదంబుల్. క 4 

మ. అని చెప్ప న్విని చిత్తకల్మషము వాయంజేయ శ్రీపర్వతం 
బునకే పోవుట మే లటంచు నత(డా పుణ్యాత్ములం వాసి చ 

iin 

1. శ్రీమహాజననంబున నొక్కయ్యగహారంబు - మహా ఘనగి రియొద్ద ( 

గొందజుసభ్యులు. 2. జరపి చచ్చు కంటె. 



ల్ర్ల్ సింహాసన ద్వా(తింశీక 

య్యన నాదిక్కున కేగుచుఖ హృద యభృంగా ఖ్యనగత్పూతమై, 
న నగం బల్పన దా(టి తీర్ధసలిలస్నానార్ధి యై ముందజకా. (45 

హాస ని ొంగజ్లా ఫే గదుజంగ నహాష మహాసగ్రర . కనియెం (గీడద్విహంగ ఇ ఘనజలరవజా ఎజంగ న్మహాపూ 

ర నిరూఢ వ్యూఢదుర్వార భృతరుచితదేరంగభంగ తరంగణి 

జనిత కేయానుషంగ కా జలధిహితపరిష్యంగ నార్హాంతరంగ కా 

జననిర్థూ తాభిషంగ ౯ క్షతగిరికటకోత్సంగ( బాతాశళ గంగ కా. 146 

కని.యందు( గల దక్నిణావ రంబున( గృతస్నానుం డె మల్రికాకుండ ంబు 

ను, ఘటి కేశ్యర ంబును, [భమరికాశయంబును, గాలహదంబును, దేవ 

(హచంబును, సంధ్యామౌనంబును, జారుకేశ్యరంబును, నందిమండలంబు 

ను మున్నుగా( [దింశ ద్యోజనాయతంబును దింశ ద్యోజనవి స్పీర్ణంబును నగు 

టంజేసి బహుకోటి తీర్ధమయం బు నగు నారమాక్షమాధరంబుమీదికిం జని 

కనకమయ।పాసాదంబు సొ తెంచి. 147 

ఆర్హవమున నచ్చట( బూ 

ర్వార్జిత మగు పుణ్యసముదయమునం గనియె 

న్ని ర్హర గణసంసేవితు 

నర్జునకిర ణాంకు మ ల్రికార్డునదేవుకా. 148 

కని సాష్టాంగం బెరంగి. ' 149 

. గోపతివాహనునకు నల 

కాపతిమితునకు (దిపుర ఖండన సమయా 

రోపితగిరిచాపునకును 

శ్రీ పర్వతవిభున కా ర్రచింతామణికికా. 150 యీ 

a హృద యభంగా ఖ్యజా జగత్థా?తమైం 2. రంగదుతూ్క్కూలరంగజా- 
రంగనృత్యత్కురంగ౯ా. 



శ్) అవ్షమాళ్వాసము 
వ, అర్హ్వన లిచ్చి తనఫాలంబున( గెలుదోయి గీలించి. 

సీ. పెద్ద మెకముతోలు నిద్దంబుగా గట్టి 

గాల్మిగోలెడుసౌమ్ము లీల( దాల్చి 

చలికొండకూంతుకై సామేన నిమ్మిడి 

చదలేజు నెలయును జడల+జెదివి 

యేనిక మోముతో నెలుకనెక్కిన చిన్ని 

బొజ్జపాపండు నీదుపజ్జ నడువ 

ముజ్జోడు మొగముల ముద్దులకొమరుండు 

పురిగలపులు(గు పె నరుగుదేర 

ఆ.నె. వెన్ను (డును నలువయును బరల్వేలుపులును 

గొలువ' గుబ్బలికొమ్ముల గుజ్జునెక్కి 

స లిమికొండకు నేతెం చినిలిచితనుచు 

వింటి ముక్కంటి నిను(గను(గొంటిమంటి. 

క, ఆనుచు ననేకవిధంబుల. 

దననేర్చినకొల(ది నతడు తప్పనిభ క్రికా 

వినుతించి పాపముల వి 

డని మగిడెం జి త్తశుద్ది కొనసాంగంగకా. 

ఉ. ఆదెసనుండి సర్వజగద్నాశయు వేదపురాణవేమ్య( (బి 
హాదమనోవిధేయు ననురాంతకు శ్రీ నరసింహమూ ర్తింగా 

కోదరరాజతల్పుని నహోబలనాథుని( జూడనేగి త 

తృాదసరోరుహంబులకు భ కి( దగం (బణమిల్రి ధన్యు(డె. 

రన జను ల్విలసింప సంపదా 
న. 

ల కన్నడభూమికి నేగి యొక్కభూ 

శీలిలీ 

15] 
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85 & సింహాసన ద్వా తింశిక 

G4. 

yn 

సురవరునాశయించి తగు సుసితి నక్కడనుండి యాసతో 
థి థి 

సురగురునీతిశాస్త్రమును శుకు నయకమముం బఠించుదుకా. 

ఆకడ నీతిళాస్త్రవిదుడై గురు వీడొని యేగె వేడ్కతో, 

గాకితమూలశ క్రి గనిగా నొనరించిన పె(టిచట్టునా, 

నేకశిలాభిధానమున నెన్నిక కెక్కి. ధరిత్రిలోన నే 

పోకల. బోనియట్టి సిరిపుట్టినయింటికి నోరుగంటికి ౯. 

. పసి(డియు రత్నము మున్నుగ 

నిసుముక్రియం బెక్కుధనము లీన(గ నిలకు 
న్వసుమతియు రత్నగర్భయు 

వసుధయు నమ పెళ్ళు నిక్కువము లౌనచటకా. 

చందనగంధులు న్విటులు జాణలు దానవినోదులుం [(బభా 

సుందర మూర్తులుం గవులు శూరులు, బెద్దలు నుల్చసిల్ల సం 

కందనవె భవాఢ్యు( డగు కాకతిభూపతి రాజ్యలమ్మే( బెం 

పొందెడు నప్పురంబున మహోత్సవ లీలల నుండె నేర్చునకా. 

155 

) 56 

157 

158 

. అట్టు కొన్ని దినంబు లుండి తత్పురజనపరిచయంబున సకలకళా|పవీ 
ణుండై మగుడం గడంగి మహాతీర్థవిలోకనార్థియె యట చని దూరలబున. 

. ఆత(డు త్యంబకళిఖరో 

దూతను విఖ్యాత. బరమహూత( దిలోకి 

మాత మహాపాతక సం 

ఘాత వీఘాతానుయాత( గనియెకా గంగ౯ా 

ఆనదికి (మొక్కి. ముఖ్య 
స్నానం బొనరింప డిగి చని యుదకం బా 

160 



ఆష్ష మాశ్వాసము లిక్ 

లోనం దెకతెక నుడుకం 

గా నద్భుతమైన మడు(గు( గని వెర(గందెకా. 161 

క్ పిట్టలు దివి. బాజంగ నా 

కట్టావుల నెక నెల్ల( గమరిన నచటకా 

మట్టుపడి కూలు( దొడిమల 

ప ట్రూడినయట్టి మెడిపండులభంగి౯ . 163 

ఆ వె. అట్టు ఘోరమైన యయ్యుష్ట తీర్థంబు 

చేర వెజచి శిశిరవారిలోన. 

గెలన జలక మాడి వెలి కేగి యట గుడి 

లోన నున్నకివుని( గాన(బోయి. 168 

వ. అఆద్దెవు నుచితోపచారంబుల నారాధించి యచట నొక రాతి గడపం గ 
డంగి యుండె 164 

క, ఆయెడ నాకాశంబున 

నాయుష్టా౭బు వుల యావు లంటిన( దప్తుం 

డె యపరాంబుధి మును(గం 

బోయెనొకో యీత( డన నభోమణి (గుంకెళా, 165 

మ. చదలం జుక్కలు పిక్క-టిల్లగ( దమస్సందోహము ల్ఫూమిఖా 
గదిగంతంబుల నిండ రేయి నిగుడంగా నుష్టతీర్గంబులో 

నుదకం బుబ్బ(గ గొబ్బున న్వెడలి సాంగోపాంగసంగీతులం' 

జదుగాం (డి నెనమండు వచ్చి రట కాస ర్వేశ్వరుం గొల్య(గకా. 168 

G4. మోహనదివ్యమూర్తు లగుముద్దియ లాశశిమౌ ళికి న్మహో 

తృాహముతోడ హేమజలజ -బుల( బూజ లొనర్శ్చి నాట్యస 

1 సంగీతలై . 



లకర సీంహాసన ద్వా (తింశికి 

న్నాహము సేయుతో నొకతె నాదవిశోధన' చేయచుండె నా 
గాహళ వపై గానగమక(శుతితానవిధాన మానంగకా. 167 

ఆ.వె. గానఖక్ష వేండ హీన స్వరంబున 

వదరుకాయ లంది వచ్చినట్టి 
వీణియలకు లయలు విప్పిచెప్పెడు భంగి 
నందు ముగురుపాడి రందముగను, 160 

క. *సూళాదిగితములును సు 

తావనాము (భువ గురువు లఘుయుతంబులు. దమలో. 

మెళశనమున. జెడకుండంగ. 

దాశము వాయించె నొకతె తద్గతికొల(దిక. 169 

ఆ.వె. గళరవంబబు అమర గమకంబుతో (బేర్చు 

రాగమున మనంబు రంజిలంగ'. 

[బయుండు వోలె వధరబింబంబు చుంబించు 

వాసెగోలువచకై వనితయోర్తు. 170 

అ .వె. మూఢునె న బల్లి ముఖరుని. జేయుదు 

ననినభంగి సతి మృదంగ మంది 

కంకణములుతాళగతిి మోయవాయించె, 

ఎదొయ్యలులకునెద్ది దుష్కరంబు. iT 

చ. తతభఘనమరద్దళా దినినదంబులు నర్యదినాల్లు హ స్తని 

గ్లతులును దృుగ్విలాసములు6 గన్నులపండుగ గాంగ. దొాళసం 

1. నాదవినోదము. 2. సాళాదిగిత. లి. దొయ్యలులకు వడ్కతొంగ 

అింప. 



త 

అప్పమాళ్వాసము 

గతులు చెలంగం బాదకటకంబులు [మైోయంగ నాట్యమాడే నొ 
క్క_తె తొలుకార్నుకొమ్మెఆు౪ కైవడి. దదసభావపుష్టిగకా,! 

ఎలనా(గలు మతి తమలో 

పల నృత్తాంగములు ఏడుపడ నాడుదు( uy 

న్నెలతాల్పువేల్పు న కియః 

గొలిచి మగిడి యగునపుడు గుడిలోమూలకా. 

_ విస్మేరాకృతినున్న మంతితనయు న్వీక్షించి [పోయాం[డు మం, 
ద స్మేరానన లౌచు నీకు సుఖమందం గోరుకు లలైనే 

నస్మద్భూమికి రమ్మటంచు6 జన(గా నయ్యుష్ణ తీర్ధో ష్మల 

నృస్మం బయ్యెద నంచు భీతి నత డా |(పాంతంబున న్నల్చినకా, 

. పాతాళంబున. కేగిన 

యాతరుణులదీి పి భూతలాంతంబున ను 

ద్యోతించునాయన: దూర్పున 

నాతతమగు కెంపుదోంపనరుణు.డు వొడచెకా, 

. దిననాథుం డుదయింపంగా వెడలి భ క్తి గొతమీతీరకా 

ననము లూజుచు నొక్క-_నా(డు కడు( బుణ్యంబె నకా శేశ్వరం 

బున కేతెంచి మహోపచారపరుండై ము క్రీశ్వరుం గొల్చి నె 

మ్మన ముప్పొంగ(గ ధన్యు6డై మగుడ( దన్మార్గంబున న్యుచ్చు చుళా, 

. హరిహరు లేకం బనియెడు 

పురాణవచనంబు దృష్టముగ నొక చోటజు 

నరసింహుండును రామే 

శ్వరుండును గ లధర్మపురికి వచ్చెగడంకజా. 

లర? 
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ఎ. ఈ చంపక మాలకు, పత్యంతరములో-గీ. కంకణములు తాళగతి చెలం 

గ(గ(బాద, గటకములును [మోయ నటనచూపె, దరుణి యొకతె కొ త్రమె 

అపుకై వడి నిండి, రసము భావపుష్షింటౌస(గుచుండ, 



852 సింహాసన ద్యా(తీలశీక 

చ అట చని గంగలో జలకమాడుచు. గోందజచే నెణింగ్ మి 

క్భుటముగ నింపుతో యముని కుండము దూణి కడంక (బహ్మకూం 
కటియును ముట్టి వెల్వడి జగత్పతి యొ నరసింవామూ ర్తి ముం 

దటి కరుదెంచి మొక్కి. యొచితంబుగ( బూజ యొనర్చి భ క్రితోజా. 1 "86 

. నర్మద తుంగభ[ద యమునానది జాహ్నవి కృష్ణ గొతమిం 

గర్మము వాయ నెన్ని జలకంబులు దీర్చితినో దయామతీ 

ధర్మము లెన్ని చేసితినొ దానము లెన్ని యొనర్చినాండనో 
ధర్మ పురీనృసింహ నిజదై వమతౌ విభు నిన్ను. జూచి తీకా. 179 

. అనుచు బునఃపునః[పణతుండై వెడలి తదాసన్నం బగు దేవాలయంబున 

కుం జనుచు నద్దేవు నుద్దేశించి. | 150 

. శాశ్వత మౌకరృపారసముచాడ్పున ముందట గంగ వాజంా 
విశ్వజనీనవృ త్రీ బృథివిం దగురూపున నిల్చి సంతతా 

నశ్వంభు క్రిము క్రిసదనం బగు ధర్మపురీశు డెన దా 

మేశగరు( డెల్ల కాలమును సీవుత మాకు నభీష్టసంపదల్. 1౦! 

. అని గుడి సొళ్చీ యీశ్వరున కర్చన లెల్ల నొనర్చి మొక్కి యిం 

పున మగడం గడంగి భువి, బుణ్యపదంబులు చూచుచుం గమం 

బున నొకయే(డు వుచ్చి తల (పు లృమకూడిన నిర్వికొరు(డై 

జనకుని జూడవచ్చె నయశా స్త్రవిశారదు, డయ్య వంతికికా, 182 

. వచ్చి తండికి గౌరవముదో(ప |మొక్కు_చు( 

(బీయవాక్య ముల. గడునయముసూవ 

బుద్దిసింధువు( దనపుతు( గౌంగెటం జేర్చి 

న న్నుద్దరించితే యన్న యనుచు 

ప we hh, 

1. కూకటియను వేల్పుగొల్చుచు. 



అష మాశ్వాసము . వళ 

సంతసం బందుచు జననాథు దర్శింప 

జని వాండు పోయి వచ్చిన తెజంగు , 

చెప్పి మొక్కిచిన శతిపాలకుండును 

మోదంబుతో వాని నాదరించి 

ఆ, వె. రాజనీతులు మంతి కార్య[కమంబు 

లడుగుచును గొంతతడవున కట విదేశ 

మేగిచోద్యంబులచ్చటనే మిగంటి 

చెప్పుమనవుడు (గహి లుండుచె ప్పెనదియు, శో ౪9 

అ.వె. కడిమి నంధభూమి గౌతమిలో జల 

ముడుకుచుండ నుండు నొకరామడువు 

లోననుండి రా|తి లొ నోలాక్షు! అెనమం[డు 

వెడలివత్తురచటి మృడునిగొలువ, 184 

క, వచ్చి తమయాటపాటల 

నచ్చందాభరణు( గొలిచి యపగుచు నను వా 

ర చ్చటికి( విలువ నుదకపు( 

జిచ్చు సౌర న్వెటిచి పోక చిక్కితి గుడిలోక. d85 

చ. అనవుడు వేడ్క వాని( గనకాభరణాదుల నాదరించి వీ 
డని నృపు( డొక్క.డు న్వెడలి కొన్నిదినంబుల కం|ధభూమీ కో 

ననములు దాటి పాపహి మనాశ నసార్థము నుష్ష తీర్థముం 

గని వెజ గంది పొంత నుదకంబుల( 'గుంకి శవార్చనామ తీ౯, [86 

క, ఆగుడికిం జని హరు నను 

రాగంబున([ గొలుచు నంత రవిగుంకే నను 

| ht క 

1. మీనాతు. 
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గ్ర సింహాసన దాం! తిం శీక 
ఈం 

ద్వేగంబునః జీకటి డి 

గ్భాగంబుల నిండే మేఘపటలము భంగికా. 

గాడగుడ నుడికెడి యుదకము 

ముడివడ గర్జితము౬ ట్టు [మోయ(గ దెసల 

సడ డర మెజపు(దీవల 
6 

వడువున నమ్మడువు వడలి వచ్చిరి పడతుల, 

అట్టు వచ్చి పంచ మాదిస్యరంబుల 

పక లయల దాళగతుల యతుల 

గానగేయ గీత గాలధర్వ్యభేదంబు 

బబవరించి పొడి యాడునపుడు. 

. నరతలోకము నహిలోకము 

సురలోకము( జూచినాండ( జూచినసతు జె 

వ్వరు. గారు ఏర లని భూ 

వరు: డచ్చెరువంది యుత్సవముతో నుండెకా. 

ఆలోన నాటపొటలు 

సారించి యొకింత మగిడి జనపతి( గని సీ 

వాలోక మునకు రమ్మని 

లోలాక్షులు పిలిచి మడుంగులోనికి. జనినకా. 

. కడు(దెంపరియెభూవరు( 

డుడికెడు వెడమడుగునడుమను టీ కెను మును (గ్రా? 
గిడునూనియకొ ప్పెరలో( 

బడి వెడరినవా(డు సీళ్ళం బదు టచ్చెరువే. 
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£6) అష మాశ్యాసము 

క. ఉతికి తదభ్యంతరమున 

నెజమంటలు దా(టి వెనుక నేతేరంగ న 

తెఅ(గెజి(గినలిచిి పియమున( 

దెఅవలు చెయివట్లి భూపతిందోకొనుచుకా. 

ఆ.వె రజతసౌధములును రత్న గేహంబులు( 
గనకమండపములు.( గలుగుపురము 

సొచ్చి వై భవములు సూపుచు మౌ క్తికా 
సనముమీ(ద నతని నునిచి రంత. 

- కనకకలశోదకంబుల ఛో 

జనపతీిచరణములు తొడసి సత్కారము లిం 

పున( జేసి సఖులు లోచన 

వనజంబుల దీపముల నివాళింపంగకా. 
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వ. అందు నొక సథఖీశిరోమణి నృపశిథామణికి నయ్యెనమం|డ్రను జూపుచు.198 

. ఆవనీంద యష్టమహాసిద్దు లీరామ 
లాఖ్యానగు ణము లిం దమరి యుండు 

నతిసూక్షరూపమీయణిమచే (జేకు జు 

_ మహింబెద్దగ్మాతమీమహిమనొదవు 

1జలమున మింటను జులక నయ్యెడనట్టి 

లాఘవం బొనరు నీలఘిమచేత 

బరు వైనభావ మీగరిమచే నగపడు 
నీపా పిచే నగు నిష్టగతులు 

రలు 

ఆ.వె. నెనయు దల (పులీ ప్రా కామ్యమునఖలించు 

మనుప(జెజుపనీయీశత్యముననకల్లు 

1. జలముల మునుగ(గం జులక గానయ్యెడు, 



వీ62 సింహాసన ద్వా(తింశిక 

1నమరవరులై న నీవశిత్యమున (జికి,. 

మాజువల్కరు క కొమ్ము మమ్ము(గూడ. 197 

వ. ఈయపష్ట సిద్ధులకు మేము పరకాయ పవేశాద్యుపసిద్దులము. తత్సరిచారికా 

సహససహితంబుగా నీరాజ్య ౦బు గె కొని యందజ నేలుకొ మ్మనిన నతి 

విస్మితుం డె యతండు నయవినయంబుల నిట్టనియె. 198 
న 

క. మీరలు దేవత లన్యుల( 

గోరం దగ దేను దీర్గగుణమెయి(గ(గ నౌ 

సీరంబుల ముని(గితి మీ 

కారుణ్యవిలోకనంబు గలి గినిజాలుకా. 192 

క. అని మొక్కి. లేచి చన(జూ 

చిన నాతల. పెతి(గి యష్ట సిద్దులు నగు గై 

కొను మని యెనిమిదిరత్న ము 

లనిమిషసతు లిచ్చివడల ననిపిరి నృపతి౯. 20 

మ. అకలంకుం డగు నమ్మహీవరవరుం డానందసంస్పూ ర్తిచే 
వికసన్మానసు( డ (పసిద్ద వనము ల్వీక్షించుచు న్వింధ్యభూ 

మికి గోదావరి దాంటి కాజడవి( బేర్మిం టోవుచో నొక్కూవి 

[పకుమారుం గనియె న్నిరంతరగళద్భాష్పాకుల| పే క్షణుకా. 201 

చ. కని యిది యేల యేడ్చెదవు కానల( (గుమ్మర నేటికన్న నో 

మనుజవరేణ్య నాజనని మజ్జనకుం గడు దూజె దూతిన 

న్మనమున( గంది యాత( డభిమానముతో వనభూమి కేగ నా 

తని నరయం౭గ. (దిమ్మరుచు దవ్వుగ వచ్చితి. గాన నావుడున్. 2. 9 

1. అమరవరు లౌదురీవశిత్వమునంగాన, మాజువల్కక కై కొమ్ము మమ్ము. 
గూడ. వి. గలిగెం జాలుకా. 
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క, మాతకడనుండు పొమ్మిదె 

సీతం డిం బంపునా(డ నిజమని యతీదుః। 

కూతురుని మగుడననిపి మ 

హీతలపతి రత్నగుణము లెజు(గం దలంవెన్, శకి 

ఆ వె. ఇతనితండి యున్నయెడకు నిప్పుడయేగ 

వలయు నతని. |బోవవలయు ననుచు 

రత్నసిద్ధి నంబరంబున( జుల్కానై 

యర్కు_మాడ్కి- వికమార్కు( డేగె. 24 

OR . అమ్యి|పుజేరి తెలియ(గ 

నెవ్య(డ ఏవను(డు నాత( డిట్లనియె ధనం 

బెవ్వెంట ల్రేక (బతుకుట 

నెవ్వ యనుచు నింటితగులు సీ(గినవా(డన్. 205 

ఉ. కాళ్యపిలో. (సిద్ధమగు కంచిని నుండుదు విష్ణుశర్ము(డం 
గశ్యపగోతజాతు(డ వికార విదూరమనస్కు(డక౯ా జగ 

ద్వశ్యకళా విశార దు(డ దైవము చెయి దరి|దభావనౌ 

కార్యము నొంది భార్య గడు గష్టపుంబల్కు-లు వల్క- నోర్చితికా, 206 

వ _ పడ'. గుక్క లేదు నేలం 

బడి పొరల" రొండలూ.(డ( బడితిని దల దో 

జడగ ద్ద గట్ట గోకయు( 

గుడువం గూడును నెజుంగ( గుందుట దక్కక. ౨౦07 

సీ. కుండలముందఅగ గూర్చుండి పడుచులు 
గంజికి నేడ్చుచులో గదల లేరు 

1. యాయ్యకాద్యోతతకునిమగుడననిపి. 2. లొండులూడ, కన్ను లూడ( 

బడ వెం డకిలు లి, గుంటలముంద అ- శీ. గంజికేడ్చుచునదిగానలేరు. 



వ్రుత్తీ సింహాసన ద్వాతింశిక 

మో కాళ్ళ దల లిడి ముడి(గి నిదింతు రె. 

కాలంబునను మేన( గప్పు లేక 

యతిదరి్శిదునకు నిల్లాలౌటకం టెను 

జచ్చుట గడుమెలు సతుల కెల్పం 

బాపకర్ముని( జెట్టవట్టుట మొదలుగా 

నిడుమలేకాని యొం డెజు(౧ననుచు 

ఆ.వె. మగువ తెగిపల్క నవ్యగ మాన్ప లేక 

జీర్ణదేహుండ ధనము లార్జింప బేక 

యూ(తకోలయు( దోడుగా నొయ్య వెడలి 

దూర మరుదెంచి *ీయడవిలో. జేరినాండ. 908 

. అనవుడు( జింత నొంద కది యట్టిద యెమ్ములు బూదిపూ(త దు 

న్నని పసరంబు( దోలు మసనంబుల యున్కియు( జూచి నిర్ధనుం 

డని శివు బాసి రత్ననిధి యైన సముద్రుని గూడె గంగ భా 

మినులు ధనంబు లేనిపతి మెచ్చరు లేమియె కీడు గావునకా. 209 

. రన మొకటి యేల తలంచిన 

పను లన్నియు వీనిచేత ఫలియించుం గె 

కొను మని మహిమలు చెప్పుచు 

నెనిమిదిరత్నములు నతని కిచ్చెం గరుణజా. 910 

. ఆవ్మిపుండు మణి పభావమున దివ్యంబై నదేహంబు స 

ద్భావంబుకా ధనలబ్రియుం బడసి యుత్సాహంబుతో, గంచికిం 

'బోవం గోరి నభోగడిం జనియె, నాభూపాలు(డుకా దానవి 

ద్యావై చి[తి ఘటించి వచ్చె నతిమోదం లైన యుత్డేనికి౯. = 21] 
కు అ జ 

porn 

1. చావంగం గోరినాండ. 
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ఠా, తత్సామాన్యగుణంబు లిట్టైదవిన౯ా ధారాపురాధీళ నీ 

యుత్సాహంబు ఫలించు నిట్టిగతి సీ వూహింపుమా నావుడు 

న్మాత్సర్యంబున నెక్క (జెల్ల దని యాత్మం జూచి భోజుండు వి 

ద్యత్సంఘంబులు గొల్వంగగా మగిడె నాధ్యాతీళు నగ్గించుచుకా, 212 

శా, దుగ్గాంభోనిధికన్యకారమణు నస్తోక్కపభామండల 

స్నిగ్గశ్యామలదివ్యదేహు నుచిత శ్రీగోపవేష క్రియా 
ముగ్గస్రీహృదయాపహారి( గరుణాంభోరాశిం దేజఃకళా 

దగ్గానేక మహాసురుకా సురహితుం దై 9లోక్యర ఇామణిఇా, 218 

కా, గీర్వాణాచ లరూపచాపళిఖరాంగీ కార దీర్జోరుస 

న్మార్వీభూతఫణీం్యద సంయు తమహానారాయణాస్తుక౯ా జగ 

ద్దుర్వారాకృతికాలకూటగిళనా సోకాసిత గీవు గం 

ధర్యేం[దార్చి తపాదపీఠు నిజభ కవాతచింతామణిజ, లి] 4 

మాలిని. దివిజసరిదు పేతా దేవ దేవానుజాతా 

[పవిమలనిజగో[తా పాండుపు త్రెకమి|తా 

వివిధకుధరచారీ విశ్వరజావిహారీ 

శివమధుకిపురూపా సిద్దబుద్ధ స్వరూపా. 

గద్యము. ఇది రాయగజగంధవారణ వె రిమండలీక భేకఫణీం[ద వీర ఘోట్టవి 
భాళ కళింగదెశనిర్దామధామ త్యాగనాగార్జున కర్ణాట దవిళాం ధ్రమహారా 

ష్ష్రభూపాలరూప నూపురసుందరచరణారవింద సనద పోలి పురవరాధీశ్వర 

వెలనా(టి పృథి ఏ శ్వర రాజ్య సముద్ధరణ శ్రీ కొజవి వెన్న యామాత్యప్కాత 

హరితసగో తపవిత సకలసుకవిమితకసు వరాజ తనూజగోపరాజ్మపణీతం. 
బైన సింహాసనద్వా తింశిక యనుకావ్యంబునందు సాహసాంకువీరసాహ 

సమహోదారత్య _పశంసనం బన్నది యష్టమాళ్వాసము, 

అం) — 



శ్రీరస్తు 
a 

నీంహానన ద్వాతింంశిక 

నవమాళ్వాసము 

== ఇరువది రెండవ జొమ్మకథ :.__ 

క, (్రీరామావీహరణగ్భహి 

నారాయణు నలినవికసన గ హారాజో 

కారాయమానదివ్యశ 

రీరాఢ్యు న్నుతిసనాథు? దిజగన్నా థుకొం ! 

శా భ కిం గోరి తలంచి భోజన్ఫపు( డాభ[దాసనం బేక్క. ను 

ద్యుక్తుం డె యిరుదిక్కుల న్మెజపుల ట్లొప్పోారుపుణ్యాంగనల్ 

ముకాశేషలు మోళిపే నిడంగగ సమ్మోదంబుతో( జేర(గా 

వ్యకొలాపము బోమ్మ పేర్చి: పలికే న్వారించుచుం బెంపునకా. ౫ 

5, ఓరోజుయాస విడువ 

నేరవు మావికమార్కునృపుమాడి మహో 

దారత్యము( దెగువయు నుప 

కారంబును లేక యెక్క (గా*దర మౌనే, ల్ 

వ. అది యె టన్న6 దదుణంబు లాకరింపుము. 4 
ర ౧ టు 

మనవు న me op ws మ ద wey 

1. దివ్యశరీరార్థసతీసనాథు = శరీరార్డసనాథుళర్వు. _ వి. లిచ్చి-గా(గ. 
తీ. యెక్కందరమేనీకుజా. 
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సీ. అష్టభోగంబుల నై శ్వర్యమున( గళ 

బలవై రిం బురవైరిం బద్మవైరి 

నతిశ కి నిలకడ వితరణగుణమున 

నహిరాజు నగరాజు నంగరాజు 

నాహవోత్సవమున నభిమానమున. గీ రః 
గపికేతు ఫణికేతు గరుడ కేతు 

దృఢమువ్షి( జేసూటి దివ్యా స్రసామ।గి 

బలరాము రిఘురాముబరశురా ము 

ఆ.వె. *బావనత్వమున ఘనసంపత్తి దీప్తి 
ననిలమితుని హరమి|తు నబ్దమితు. 

టోలు నిత(డని జనులెల్ల( టొగడుచుండ 

నవనితలమేలె నావి కమార్క-విభు(డు. ర్ 

ఉం వాసవుమీటి నిత్యవిభవంబున. బేదల. (బోచి వై వెరిసం 

[తాసవిహిను డి నత-డు రాజ్యము మంతుల, కప్పగించి ష 

కా సముల న్విదేశగమనంబు చరించుచు నుండ నొక్కెడ౯ా 

వేసవి వచ్చె. బాంథులకు వేసట వుట్టంగ వెట్ట గొట్టంగ౯ా. డ్రి 

ఊఉ. ఎండకు లావు గల్గంగ మహీరుహకాఖల నాకు లెల్ల( బె 

ల్రైండల వేంగ నెందు జల మింకంగ (సుక్క (గం బద్మషండ ము 

దండముగా(గ లోకులు యథావిధి నీడలు గోరుచుండంగా. 

రెండవసూర్యునట్టు [పసరించె నిదాఘము తద్దుణంబుల౯. 7 

క, విరహులమనముల దినమును 

బరితాపం దినుమడింప( బరిమళములచే 

1. గిరిరాజు, 2. చాపనైపుణీ సంపద సారళ క్రి నచ్యుతునిమి,తు, 
8. వెట్టలంటగన్. 
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దిరి సంబుల గలిగొట్టం 

'బరువం బేర్ప్చుడంగ నుష్టపవనము వీచెక్లా. 

- మండెడుమారాండద్యుతి 

నెండను నొండొండ నెజియలేర్పడ[ా భూ 

మండలము పూర్యమున నవ 

ఖండము లయ్యును ననేకఖండము లయ్యకా, 

. ఉదకము గసవును నీడలు 

మొదలాజ(గ (దలకుమృగ సమూహంబులయా 

పద లెణి(గి యిజ్జీ యమృతా 

స్పదమె కడు జల్బనై న చం[దునిః జేరెకా. 

ఆ.వె. కార్ష మయ్యెడు నెడ గర్వంబు పూనక 

కాలమవామ( దన్ను(గాచికొనుట 

యుచిత మనుచు వెట్ట కోర్వక చలువక్తై 
య తవారి? జేరె నచ్యుతుండు. 

. తొడిగినపాముల విసమును 

మెడవిసమును నొసలిచిచ్చు మెట్టులవడయుఖ 
ముడివడ (గా వడకాలము 

గడపుట కడు( గడింది యయ్యే గరకంఠునకుకాం 

( చల్లనిగంగాజులమును 

జల్లనిచందురుని. గూడ జడలం దిడి తాః 

జల్రనికొండకు నాశివు: 

డల్లుండె కోంత |బదికె నావేసవిలోకా. 

ఆ.వె అమృతళీతలాంశు వగువార్థిలోనున్న 
పద్మనాభునాభిపద్మగృహము 

10 

11 

12 

18 
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§ 
ఇ 

లోన( బుప్పొడియును దేనెయు. జల్పంగా 

నెండకన్నెజుఎ గరుండె నజు(డు. 

విసనకజలు వటివేళ చప్పరములు( 
6 దట ర 

జండనంబులు ఘనసారములును 

జల్లనినిళ్ళు నిచ్చాభోజనంబులు 
య 

గలవారి కిష్ణ సౌఖ్యంబు జమగం 

బనిచేసి గంజి యెనను నంబలై నను 

నెడ చల్చ(గా ( దాగి యిచట నైనం 

బడియుండిీ వెన్నెలగుడిపాట' 

వాడగా బేదల కాత్మసం।|పీతి గలుగు 

ఆ.వె మందురొంపిముసురు లేక మార్గికులకు( 

జల్పపాటునం బయనంబుసాగుచుండు 

నచ్చ వన్నెల సుఖని[ద యంబు కేలి 

యమరు వేసవి కితరకాలములుసరియె. 

. అమృతము రసమ్ము[కియ వే( 

డిమి నెగసి జలంబు కడకు డిగజాతిన చం 

దముగా నవ్వేసవి జల 

మమృతంబై జీవములకు నది చవి కెక్కె_లా. 

॥ అట్రి దివసంబుల. 

. గూఢంబౌ నిజవర్తనం బమర నాకో ణీవరుం డంత నా 
రూఢుం డై పరభూములందు( గడపెం (గూరపవృద్ధాతపో 

ధాఢాంభోరుహమితదీ పివిదళ త్సర్యంసహామండల 

వ్యూఢార ణ్యవిదాహదావస ముద | గోష్మంబునకా |గీష్మముకా. 

569 

14 

16 

17 

18 

కే గడుబొట్టవాడగా , 2. చల్లబూటల, 
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ఊఉ. ఆంత విదర్భభూమి( దియమంది చరించి యవంతిరాజు వి 

శాంతి యొనర్చ6 గుండినపుర ంబున కేగి యనంతరంబ య 

త్యంత మనోహరం బగు నుపాంతవనాంతము సొచ్చి రుక్మిణి 

కాంతకు( దొల్లి తాపి యనంగా( దగు దుర్గగృహంబు( జూచుచుక్షా. 19 

క, రుక్మి యనుమతము లేకయు 

రుక్మాంగదవరదు(ే డగు వరుం డాగుడిలో 

రుక్కాభరణాంచిత యగు 

రుక్మిణి. గొని చనియెం దొల్లి రూఢికి నెక్కు_కా. 20 

ఆ.వె. అట్టిదేవతాలయము పొంత గొలనిలో 

జలకమాడి వెడలి జలజములను 

భూవరుండు దుర్గ బూజించి ముందట 

వ్మిశమించియున్న వేళ నొకండు. 21 

కా. మార్గాంతి నొకింత డస్సి విలసన్మాకందసౌరభ్య మౌ 

దుర్గారామము చొచ్చి వచ్చి నరనాథుం జేరి విపుండు నా 

స్వర్గాచార్యుండు వోలె నావిభునిభావం బెల్ల సీక్షించి సం 

“సర్గపస్తుతి వాక్యవృ త్రి నెజపకా సం|పీతితో నిట్దనుకా, వివి 

క, ఆజానుబాహుండవు రవి 
తేజుండ వద్దాదిచిహ్నధృతచర ణు(డ వం 

భోజేక్ష్నణుడవు భిక్షు 

వ్యాజంబున నున్న చ[కవర్తివి చుమ్మీ. 29 

చ, కరులు( దురంగమంబులును గాలుబలంబులు నవ్వి ఛ్యతచా 

మరములవారు లెంకలును మంతులు నయ్యడపంబువాం[డు నెం 

1. రుక్మాంబర ధారి. లి, సద్భర్గం (బస్తుత వాక్యవృ త్తి విలసింపజా 

నేర్పుతో నిట్టనుకా, సర।పసుత,.....విలసించకా. 
గ] — శ 



నవమాశ్యాసము 

దరిగిరి రాజ్య మొల్లక మృషాకృతి. (దిమ్మరుటేమి నామతి 
స్పురణము దప్పకుండ నిక బొంకక చెప్పుము సీవు నావుడుకా. 

ఊఉ. సత్యము నీమతిస్ఫురణ క్ష్మతియవంళకరుండ వి[కమా 

దిత్యుండ నే నవంతినృపతిం బరదేశ విశేషదర్శనం 
బత్యనుర కి, జేయ (గ నయంబున( దీమ్మరుచుండుదు న్ఫుఖొ 

చిత్యగుణంబు నా కిదియ చెప్పెడి దే మిక భూసురో త్తమా. 

ge . అనవుడు నాశ్చర్యహర్షంబు లొందుచు 

భూసురో తము డాత్మబుద్ధి మెణిసి 

మృదులాంబరంబులు మేన( బూనక జోగి 

కైవడి నీకంథ 'గప్ప నేల 

హంసతూలికశయ్యయందు ని|దింపక 

బూడిదలో. బడి పొరలనేల 

ఘనమెనరాజ్య మక చ్చతముగ( గల్ల 

దిరిపెమై యూరూరు( దిరుగనేల 

అ, వె, అష్టభోగ ములకు నాలయం బయ్యు నీ 

వష్టకష్టములను నలయనేల 

కుడువ( గల్లి సీకు( గుడువ లేకుండుట 

యల్పతరముగాదె యవనినాథ. 

క, ఎనను౧బోటి పేదయైనను. 

వళమించుక కలిగె నేని, చనమది ' (స్రక్చం 

దనవనితాదిసుఖం బుల 

మన గోరుం బసర మైన మరగదె సుఖముల్. 

£71 

బ్య 

వర్ 

27 

1. నీగంత-నీబొంత. 2. ననుబోటియంతయైనను. 
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వికటం బగుదారి[ద్యము 

నకు. గడపల లేక జీవనము బహుళకుటుం 

బకు(డం గావున జరగక 

యొకచో రససిద్ది వడయ నూహించి మదికా. D9 co 

మ. అలసత్యంబున( (బొద్రుపుచ్చక నిరాహారుండనై కంచిలో 

పల గామాక్ష్ని గుజీంచి యుగతవ మే బం[డెండుసంవత్సరం 

బులు సేయంగ( (బసన్న గామి పిదపన్ భూపాల నాయాత్మలో 

గల(గంబాజుచు దేవి దూజుచును భిషావృ త్తిమై' వచ్చితికా. 29 

ఉ. నాకు మహాదరి.దున కనాథునకు న్ఫువి. (దిమ్మరం దగుం 

గాక ధనంబు రాజ్యమును గల్ల(గ జోగి, క్రి యం జరింప(గా 

లోకులు నవ్వరే నృపులలో నిను. బోలెడు నట్టివాని నే 

నేకడ( గానం జాలు నిశ నేగుము నీపరికి న్ఫుఖింప(గకా, 80 

ఉ. నావుడు లేచి యొండువచనమ్యులు *వోవ(గనిమ్ము కంచిలో 
దేవత సీతపంబునకు( దేరకొనం గరుణింప దంటి భూ 

దేవకులా, గగణ్య యరుదెంచి భవత్పింయ మాచరింప( ద 

త్సేవ యొనర్చి యేను రససిద్ధి _పసిద్దికి నెక్క( గాంచెదకా, 81 

మ. పొద మాదేవత యున్న భూమి కని యాభూదేవునిం గూడి స 
మ్మదలీలం జని రత్న హర్మ్యముల రమ్యంబౌచు సొంపారు సం 

పదలం బొంపిరివోవుకంచి నయమొప్పం జూచి యచ్చోట, జ 

క్క_దమౌ భావన( జేఠరనేగె నృవు( డాకామాశి నీక్షింప గళా. 92 

మ. అచటం దీర్థములాడి శంభునకు దె త్యారాతికి౯ [మొక్కి పు 

జ్యచరిత్రుం డొకరేయి( బుచ్చి మజునా( డారాధనార క్తి మె 

1. భతావృ త్రినై ద, లటుండ (గనిమ్ము కంచిలో. 
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'నచలంబౌ నుతి మూ(డురాతులు నిరాహార |వతుం డైనచో 
నుచితస్యప్న మునందు దేవి వలికెకా యోగ [పసన్నాత్మ యై. లి 

* కల యిది నిక్కువం బనుచు( గై కొని ముప్పది రెండులక్షణం 

బుల( జెలువారునట్టి నరపుంగవుకుత్తుక నెత్తు రిచ్చి ది 

గలి యొనరించినకా |దవిణకారణమౌ రససిద్ధి చేకుజు 

న్వలవదు నీకు నీయనశన వతఖేదము మేదినీశ్వరా. 84 

. ఆనవుడు మేలుకాంచి కడు నద్భుత మందుచు విక మార్కు.( డా 

గొనములవాని నింక సమకూర్చ(గ నొండెడ కేగనేల నా 

కని మతి. దాన సర్వసుగుణాఢ్యు,(డు గావున దెంపుతోడ( [గ 

కున నడిదంబు డుస్సి తనకుతుక నొత్తె; నుదా త్రచిత్తు )డై, లర్ 

ఒ త్త(గ( (బసన్నమతి యె 

యత్తథి నడిదంబు వట్టి యాదేవత లో 

కోత్తమ నీతెంపున నా 

చిత్రం బిగురొ త్తె నిష్టసిద్ది యొనర్తుల. EE: 

. అడుగుమ యనవుడు మది నా 

యెడం గడు( గరుణించితేని నీవి|పుడు దా 

నిడుమల( బడి బొరలెడిం గృప 

'యెడపక రససిద్ది యితని కిమ్మని|మొ క్కె_కా. | 

(మొక్కిన నద్భుతంబును [బమోదము నొందుచు యోగమాత దా 

నక్క దీర్చునట్టి రస మాతని కిచ్చి యవంతినాయకుకా 

మిక్కిలి యింపునం బరిణమించి యదృృశ్యత నొంది విపు: డిం 

పెకి తదీయవ రన మనేకవిధంబుల( [బస్తుతింప(గ కా. వరి 

1. నొ తెడు నంతలోపలకా. 
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ఉ ఆనరనాధథు( డంత వసుధామరు వీడ్కొని వేడ్క్శతోడ ను 

జ్లనికి వచ్చె గావున( (సిద్ధ గుణాఢ్యుని వాని. బోలలే 

వీనగు(బాటుచేత లిశ నేటికి, (గమ్మలు మన్న నాత్మ" ధా 

రానరనాయకుం డతని( బస్తుతిసేయుచు నే(౫ నింటికికాం 89 

ఎట్ల ఇరువదిమూ(డవ బొమ్మకథ సా 

వ. మజీయుం _[దయోవింశద్వార పవేళోన్ముఖుండై . 40 

క. ఏవేళనైనం బొక్కిటి . 
2యా వెల్లని తమ్మి మొగ్గ యరవిరి గాంగకా 
రేవెలుంగు( బొద్దు. గన్నులు 

గా వెలి( గెడివేల్పుకరుణ( గావుత మమ్ము క. 41 

మ. అనుచు న్ఫోజవసుంధరాధిపుడు పుణ్యాహంబునం జందనా 
ద్యను లేపాంబర మాలికాక నక భూషాలంకృతుం డై మహా 

సన మెక్కం జనుచోట బొమ్మ వలికెకా శునాథ యావికమా 

ర్కునిచందంబున దానవై భవము నీకుం జాలదట్టుండుమా. 42 

ఉ. అతనీదానవై భవమహ తము జెప్పెద భాస్కరాంళ సం 

౩జాతు(డువా(డు వి కమవిశాలభుజాయుగదుర్మ దాహిత 

[వాతవిఘాతదక్షిణు( డవంతిమహీశుండు తొల్లి చన్న యా 

దొతలలోనః గర్జ్హునికి( దం[డిసుమీ తలపోసి చూచినకా. _ 48 

ణా ఆరాజన్యునిపట్టణంబు విబుధేందాకల్పితం బై సుధ 

ర్మారూఢంబును భాస్వదీశ్వరవసువ్యా ప్రంబునై పుణ్యవి 

సారంబై యమరావతీపురవిలాసం బంది నిత్యోత్సవా 

ధారంబైై పర(గుకా దురంతదురితో దార వ్యథాగూర మె. 44 

!. నాత్మలో, నానరనాయకుండతని నర్గినుతింపుచు. 2. యావెలినె త్రమ్మి 
మొగ్గ. లి జాతుండువికమార్కుుండు విశాల. 



ప్పి అట్టిపట్టణ మేలు నమ్మహికాంతు.డు 

దేశాంతరాస క్రి( దిరుగుచుండు 

నెల మితో షణ్మానములు పుచ్చి మగిడిన 

నప్పుడు మంతులు నా ప్రజనులు( 

బౌరు లుదారులుం బరివారమును గూడి 

పీలికూటంబులు మేలికట్టు 

తలిరుదోరణములు నలరుపందిరులును . 

మొకరతో రణములుమున్ను గాంగ. 

ఆ వె. బురి యలంకరించి కరిరాజు మున్నిడి 

కదలి పంచవాద్యఘనర వముల 

నెస(గు దర్వెనంబు లిచ్చి యదుర్కొని 

తెచ్చి రుత్సవంబు పిచ్చలింప. 

ఉ. ఆజననాయకుండు జవనాశ్వము లెక్కి. చెలంగి ముందటకా 

రాజులు భృత్యులె కొలువ రత్న విభూషితమూర్తులై న యం 

భోజదళాకు లారతులు మున్నుగ( దన్ను. బురస్కరింప(గా 

రాజగ్భహంబు సౌచ్చెం గవిరాజనవామరరాజభూజ మై. 

ఉ, ఈపగిదికా గృహంబునకు నంగిన యాతడు తొల్లి యోగని 

[దాపరిశీలియయ్యు నుచితంబుగ రాజ్యము చేసె నేర్పునం 

దాపసవేషియె జవపదంబులు (గుమ్మరి (కమ్మఅజ౯ ధరి 

(త్రీపరిపాలనాభిరతి దేంకువకెక్కి న రాముకై వడి౯. 

ఉ. 'పెక్కుదినంబు లక్కడ నభిష్ట వధూజనమందిరంబులం 

దొకొ-క నాడు రేయి మదనోత్సవలీలల( దేలుచు న్విభుం 

డక్కటి దీఅ. దొంటి విరహ వ్యథ నెక్కుడు (సుక్కిా మిక్కిలి 

న్మక్కు._వకెక్కు_వై న 'మగనాలి గృహంబున రాతిపుచ్చుచుకా, 

875 

శీర్ 

46 

47 

48 

1. మృగ నాభిగృహంబు న_అఆని యన్నిిపతులలోను ॥ 
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శా, అంతరేహములందు( (గొవ్విరులపర్యంకంబు పై వేడ్కతో 
Mn ప్ో మం 

గాంతారత్న ముతోడ( గూడి పిదపం గందర్బకేలీపరి 

(శొంతుడై శయనంబు రెండుదెసలకా రత్నంపుదిపంబు ల 

_ త్యంతంబు న్వాలు(గొంద( గామసుఖనిదాసక్తు డె యుండుచుకా. 

బలబల( దెల్చ్లవాజునెడ( బార్గివ'శేఖరు డత్యరిష్టమౌ 

కల(గని మేలుకాంచి యధికం బగువిస్మయ మంది బేచి తా 

జలకము దీర్చి సంధ్యపరిచర్య యునర్చి యనేక భూషణో 
జ్వలనిజమూ ర్తి యై కొలువుసాలకు వచ్చి కవు ల్నుతింప(గకా. 

ఆ,వె. వచ్చి దొరలు గొలువ వ(జసింహాసనా 

tra 

ళా 

రూఢు (డై ముఖాబ్దరు చి యెలర్బ్చ' 

దన్ను! గొలుచువాది( దగురీతి మన్నించి 

లేద కొన హితులదిక్కుచూచి, 

. వినుం డేను రక్షచందన 
మున నంగము దోంగ మేఘమున కెనయగు కొ 

రెనుబోతు నెక్కి యామ్యము 

1వనుచుంటినౌకండ నంచు స్వప్న ముగంటికా. 

. ఈకల శుభమో యశుభమొ 

నా కనవుడు నందఠు న్మనంబుల భీతి 
వ్యాకులులె వదనము లా 

లోకింప(గ, దృష్ట కౌెళశలుం డొక( డనియెకొం ' 

, ధాతుగుణంబుల6€ గల లుప 

జొతము లో “వినికీ జూడి_ ' సంస్మరణమునజా" 

40 

50 

ర్! 

ర్లై 

ర్లీ 

॥. చనియద నేనొకండ. 2. జొతంబులు. 
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రీతి యెజీ/గి కల విజుచుట | 

సీత చుమీ విలుపుకొలడి నిజమౌనదియుకా, శ్ 

ఆ.వె. వినుము ధరణివాథ విన్నప మియ్యెడ? 

నే 

' దొల్లి యొక్క మనుజ వల్లభుండు 
యు ఛు 

దేవు. డుదయమైన యావేళం గలగనీ 

లేచి యొద్ది వనిత జూచిపలికె, 56 

. సన్న పుగట్టుననుండి స 

మున్నత మగుకొండమీ౪ది కుణికితి నని నే 

జిన్నకలఃగంటి నీఫల 

మొన్నంగ నీమదికి జూడ్ నెట్టగు జెపుమా. ర 

;నావుడు నదీ (పేమపాతం బగుభోగన్రీ గావున బరిహాసరూపంబుగా 
నగుచు దిబ్బనుంటి కొండ కుఖుకబోయిన నడుముం గాలు విణుగంబడి 

యెద వనిన, శ్? 

+. నగుచుం గేహము వ వెలువడీ 

జగతీపతి జలకమాడి సంధ్యార్చన యు 

ప్వుగ దీర్చి యేగి కోలువున. 

దగుపోగలవంక (జూచి తనకల( జెప్పెకా: శ్రీ 

౩ చెప్పిన 2బ్చత్రస్పికి, గలలో 

నప్పర్వత మెక్కుడిది ఘహాకుభ మగు నే 
చొప్పున ఫల మొనగూడునొ 
తప్పక వినిపింతుమనుచుందలపోసి యటకొ. . ర్ి 
1. క. నావుడునది భోగర్రీ, గావునంబరియాఛకంబుగా గబ్బలినుం, 

వలికొండకు నుటుకం, బోవుట( యట. గాలు విణుగబొరిబడె దనినళా. 

(ఒక్క పతి) ఏ, నందు. 



878 సింహాసన ద్వా (తింశిక _ 

క, నీరాజ్య మల్చ మిది యి(క 

నే రీతుల. జూడ నీకు నింకన్న ధిక 

(శ్రీరమ్య మెన రాజ్యము 

చేరం గల దనుచు వారు చెప్పిరి పతికిజా. 60 

ఉ. అత్తణీ వచ్చి యొకడు రయంబున (మొక్కి. నృపాల శేఖరా 

యు తగదేశ మేలెడు నృపో తము డీల్లిన మం|తు లన్యులం 

జితములందు మెచ్చక విశిష్టగుణాఢ్యు (డ వంచు రాజ్యము 

న్వితము( గూడ నీ కొసంగు వేడుక? 'బుచ్చిన( గాన వచ్చితికా. 61 

చ. అనవుడు( జోద్యమంది యత. డాప్తులమాటలు నిక్కమైన నె 

మ్మనమున( బొంగి వారికి. (గ్రమంబున( గోరిన వాని నెల్ప మె 

చ్చున కొనంగూడ నిచ్చి తగుశూరులు వీరులు. గొల్వ నుత్తరం 

బున కధిక[పతాపమున( బోయె నరాతికులంబు బెగ్గిలకా, 62 

వ. అంత నద్దేశంబు( (ఐవేశించుచు మనోల్ల్తాసంబున. 88 

క, తజచైన మంది ముందటి( 

బరు వడిం జని తల(గ ధరణిపతి తురగంబుం 

బజపుచే ముందల౧దనకల | 

విజిచినకియ (గుంత! గాలు విబుగంబడియెకా. 64 

వ. అప్పు డందలును హాహాకారంబుల గుంపులు గూడుకొని పలువరింపంగవా 

రిలో 4సద్యస్సంధాననిపుణుం డగుజెటి ఫట్లి దట్టి గట్టిగా( గటి మంతించి 
టి బట లట లు లట 

5సుఖితుం జేసిన సుఖాసనంబు పె నాసీనుండై చనంగ, 85 

1. బంచిరి, 2. బరిపిరి. లీ. మోదల 4. శల్యసంధాననిపుణు, 5, నుచి 

త్తుంజేసి, 



నవమాక్వాసము §79 

శా, ఆదేశంబున మూలదుగ్గమగు |ప్రోలావాసమై యున్న ధో 
[తీదేవ పకరంబు, దత్చ్రజలు మం|తిస్తోమముం బూజితం 

బౌదంతౌవళ ముం బురస్సర ముగా నంకించి యేతెంచి యా 

హోదం బొప్ప(గ రాజు గూడుకొని వాద్యంబు ల్వడికా |మోయంగ కా, 
లు 

చీ, వచ్చినవారి కెల్ల ( బతి వెభవ మేర్పుడ నలపటులుం 
లు దులా 1 య లు 

బచ్చనిపట్టు కెంపు గల పట్టులు సొమ్ములు నాదరంబుతో 

నిచ్చి గజంబునక్కి- తర శేక్షణ లాడుచు( బాడ వీటిలో, 

జొచ్చి యమాత్యు లౌననంగ సుస్థిరుండై ధరయేలె. గావునకొ, 67 

క, తెలియక పలుకుట యుచితమె 
జలజభో వుం బోలునట్టి సచివుని భట్టిం 

వీలిపింపు మాత డెజు(గని 

కల లెమ్యియు లేవు పొందుగా నది చెప్పుక; 68 

ద. అనునెడ భట్టి వచ్చిన( గృతాదరు( డె తన పొంత నాసనీం 

బున దగ నుంచి వికమవిభూవణు( డా కలం జెప్పి యే విధం 
బున నీది యున్న దీవు తలపోసి నిజంబుగ నాకు( జెప్పుమా 

యనవుడు నయ్యమాత్యవరు( డాత్మ॥ గలంగి కలంగ కిట్టనుకా. 69 

మ, ధరణీనాయక వీరెజబుంగఠె నిషేధం బంచు( జెప్ప న్భయా 

తురచి త్తంబుల నున్న వార లిచటజా దోషంబు నిర్ధోషము 

న్వెర వారం దలపోసి చెప్ప(దగు నుర్వీభ ర్తకు న్మేలుగా? 

బరిశీలించు నిజా ప్రవర్షమున కీభంగి నయం బేటికి౯ా, 70 

ఆ.వె. కలకు మొదలిజూము ఫల మొక యే(టిలో 

నందుకొను ద్వితీయయామఫలము 
అష్టమాసములకు నబ్బు మూ(డవజాము 

ఫలముచూడమూ(డు నెలల(గలుగు. 71 
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క్ర 

(౫% 

తొలివేకువగా( దూర్పునః 

దెలు పెక్కగ( గన్నకలలు దినదళ కమునజా 

ఫలియిందు( 'బసులవిడువం 

దల(కొనుకల సిద్ధి( బొందు(దద్దివసమునకా. 

. ఏనుగు గుజ్లము( బచ్చని 
(=) 

[మానును మేడయును మెట్టు మగపసరంబు5 

బూని కలలోననెక్కి.న 

మానవునకు సుఖము రాజ్యమహిమయు(గలుగుకాం 

కలలో. బాములు( దేళ్ళును 

జెలగలు గజచుటయు( జావు(జెప్పెడు(బొరిమై 

మఆమంటుట పొందందగు 

లలనల. బొోందుట సుతార్థ లాభము చుమ్మీ. 

. తల బేను దినుటయును (బే 

వుల జుట్ట(గ (బడుట మానవుల నెత్తురు( గం 

డలు( బెరు(గు(6 బాలు మద్యం 

బులు “నెయ్యిని [దావుటయును ముదమగు( గలలకా. 

ఆ.వె. నీరు నెత్తురు గనిన 5నిడుదగు నాయువు 

మంట గంట పసి(డిపంట గంట 

తెలుపు లెల్ల మేలు కలలోన వెలిమిడి 

యెముక (పత్తి లవణముముకదక్క. 

. వినుమిక “మొద్దును గాడిద 

నెనుపోతును లొట్టిపిట్టనెక్కి న నన్నం 

72 

78 

75 

4. నెరయ।దావుట. ల. నిడివగు, నిగుడనౌ. ఠి. యెద్దును, (మోడును. 
1. బసుల( బిదుకందలకొను. 9. జావుచేటొధవునుమై. శీ. తలబేనుతీట. 



నవమాశ్వాసము #88! 

బును బిండియు నువ్వులు గల 

దినగన నగుం గీడు వసుమతీవరతిలకా. = 77 

. నూనెయు గలియను (గొవ్వును 
దేనెయు( గల |దావెనే నతివ్యాధియగు కా 

వానరము బొగయు( గాకియు( 

గానంబడెనేని గీడు గానంగవచ్చుకా. 79 

, మదగజము దేవరయు మృగ 

మదమును గోపురము నీలమణులు న్నవనీ 

రదములు ధరణియు యమునయు 

నుదకుంభము దక్క నలుపులొప్పవు గలలకా, 79. 

. జనవర నల్పులందు మహిషం బతినింద్యము దాని నెక్కి.నకా 

ఘనమగుకీడు గాన నధికం బగుళాంతి యొనర్చి యాకృతాం 

తునకు మహోపచారముల. దుష్టి జనింప(గ( జేయ మెలగు 

న్నినుం బనివంప నిట్లొరులు నేర్తురె రాజవు నీవు నావుడుకా. 80 

. ధరణీనం డిది యెంతకార్య మని యుత్సాహంబుతో శాంతి చె 

చ్చెర6 గావించి కృతాంతు( బూజల నతిష్నేమంకరుం జేసి స 

దురులం బెదల విపుల న్వరుసతో గోభూతిలార్థంబులం 

బరమ పీితులంగా నొనర్చి పిదప నృండారితో నిట్టనుకా, 81 

. భాండాగారములందు( బ 

సిండియు రత్నములు. బట్టు(జీరలు ధనము 

న్నిండ నిడి తలుపు లెవ్వియు 

నుండ(గనీయకుము నీవు నుండకు మచటకా. 89 

1. దినగోరంగాదు. 
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వ. నీ విప్పుడు పెద్దతలవరికి రాజు బండారంబు చూఅవిడిచె నేడు మొదలుగా 

నేడుదినంబులుదాక జను లెల్బ నిచ్చకు వచ్చువానిం గోనిపొండని చో 

టించి దేశంబువిరి నెల్ల, జూటికు రండని యీ |పోద్దె బంట్రనూరూరికి బంచు 

మని చెప్పు మనవుడు భాండాగోరెకుం డతివిస్మితుండయి ధనకనకాదివస్తువు 

లం గోశగృహంబులు నించి విఘటీతకవాటంబులుగ( జేసి తలవరికిం 

దత్క_ మం బెణింగించిన. రికి 

క, జనపతీ యేడుదినంబులు 

తనబండారంబు వస్తుతతి చూజలుగో 

నొనరించు వలయునది కొని 

చనరో యని యత(డు వీటంజాట(గంబంచేజా, 84 

క. ఊరూరికి( జెప్పయగం దన 

వారిని జనుచుటయు నెబ్బవారును గుంత 

న్వారింప బడక చేరెడు 

వారి|కియ న్వచ్చి రయ్యవంతీపురికిక. 85 

ఆ. వె. వచ్చి వీరువారు( జోచ్చి విచ్చలవిడి 

బుడమతో(ట వీటి(బుచ్చునట్టు 

నేడుదినము లం దనేక వస్తువులను 

గొనచు నేగి రీంపు గొనలుసా(గ. 86 

క. తనిసి (పజ చనీన నష్షమ 
దినమున బండారి వసుమతీరమణునకుక్షొ 

వినిపించే6 బూని చూచిన 

ధనసంఖ్య తయోదశార్చుదము లయ్యు జుమీ. 87 

ఊఉ. ఈగతి( జన్న యీగి ధరణీశ్యర నీకడలేదు గావున కొ - 
వేగమె [కమ్మటం జనుము వీటీ(డిచేతలు మాను మన్న నో 



నవమాశ్వాసము 

. త్యాగనిరూఢికి న్మిగుల నచ్చెరు వందుచు భోజు( డాత్మ ని 

త్యాగమనంబు రోసి తనయంతిపురంబున కేగె సిగ్గునణా, 

ఎ ఇరువదినాలుగవ బొమ్మ కథ = 

= మణియు నొక్క_దినంబున( జతుర్వింశ ద్వారంబునం గడంగి. 

నీతగిరిబంధు 'నూతన 

శీకకరాభరణు సింధుశీతలమౌ ళిం 

జేతోజాతవిఘాతి 

న్ఫూతివిభూషణుని సర్వభూతాధ్య మజా. 

తల(పుచు ఏ కమార్కుని కథా|శ వణంబున కిచ్చగించి యు 

జ్వల మణికీలితం బగు దివస్పతియాసన మెక్కవచ్చుచో, 

బలికె. బసిండిబొమ్మ' జనపాలక నీదు తలంపెటింగితి 

నల దననేల మేలు వినవచ్చినవారల మాన్పవచ్చునే. 

. ఓ భోజక్నితిపాల ! నిల్చి వినుమా యర్విష డీశార్చనా 
లాభాసక్తుండు శక్తు( డిం|ద సమలీలాచారి యాచారి యా 

కాభాగపవికీర్ణమౌ య శమున న్సర్యార్ణి దారిదకము 

దాభంగ క్షమదృష్టదృష్షి కరుణోదారుండు దీరుం డిలజా. 

. ఆ రాజన్యుండు నేల యేలునెడ నత్యాశ్చర్యమౌ నేలు లై 

శ్షీరంబు ల్బ్రవహించు (మా(కుల మధు[శేణు ల్మహావృష్టి సం 

ధారాపాతములై (సవించు ధరణిజా ధాన్యంబులుం బర్వతా 

కొర త్వంబున( బండుచుండు నరలోకం దొప్పు. దతృంపద౯ా. 

ఆ. వె. అట్టి దివసముల జనాధీ శ్యరుండు దే 

శాంతరములు చూడ నరుగువేళ. 

888 

88 

89 

90 

9] 

రి 

98 

1. దినమణి, శీతకరాంబకుని గగనసింధుశశిధరు జా, 
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1 పబలమైనధన విభాగముట్ దీఠిక 

వై శ్యసుతులు కోరి వచ్చి రటకు, 

ఆ.వె. వచ్చి సాగి మొక్కి వసుమతీనాయక 

నలువురమును సోదరులము మేము 

విన్నవింతు మొకట వినుము “పురందర 

పుర మనంగ నొక్కపురము గలదు. 

క, సుందరులు మేనకొదుల. 

[గిందుపణుప( బురుషు లమరకిన్నరులను స్రీ 

లం దెగడ(గ నాపురికిం బు 

రందరపుర మన/గ6 బేరు రమణీయ మగుకా. 

ఉ ఆ పుర మధ్యమంబున మహారజతాంచితకుంభదీ పి సం 

దీపిత మైన మేడ సామదీధితి బింబము మీజు నందు సు 

స్థాపితవై భవుండు ధనదత్తు(డు మజ్జనకుండు వె శ్యము 

[దాపరిపొలకుండు ధనద|పతిరూపకు( డుండు( బెంపునజా. 

చ. సదమలచిత్తు. డౌనతని సద్మమునకా ఘటసన్నిభంబు లౌ 

పోదుగులపాలు |క్రిక్కి.ణిసి భూమి తదీయ యశస్యరూవమై 

చెడరఒగ మందయానముల( జెన్ను వహించుచు వేల సంఖ్యల 

న్మోదవులు కామధేనునిజమూర్తు లన న్విలసిల్లె నయ్యెడ కా. 

క్, కలలోనై నను గతవును 

దలయె త్తంగనీక బహు వీధంబులధాన్యఅ 

బులరాసులు తద్భహముల( 

గొల(ది యెలుగరాకయుండు గోండలఅభంగీళొ. 

త్త ఫ్రై 

ఫర 

96 

97 

88 

99 

1. పజలవలన దమ విభాగముల్ ప్రజలవలవధర్మ భాగముల్. 
2 సంఎ పితవై భవుండు ధనవంతుడు. 



శ్ర) నవమాళ్వాసము 

క, 

(గ 

pm 

ఆనిలునితోడివివాదం 

బున డొల్రిన మెరుశిఖరముల కెన యనగా 

దినకరున కెదురు 'వెలుంగుచు, 

గనకంబుల| పోవు లతసగాదెలనొప్పుకా, 

. &తీమనుజాధిప యతనికి( 

దూమెం డల్కినను బుట్టు తొంబది పండం 
గామెజయు పొలముగల స 

దాిమంబులు నూజుగలవు కంచికి నెనయె. 

. ఈగతి( బెక్కుసంపదల నెన్నిక కెక్కిన మద్గురుండు సీ 

రోగశరీరు( డై (బదికి రుదసఖుం డన? గీర్తి దాల్చుచుం 

ద్యాగము భోగముకా జరపి దై వగతిం గడకాల మైన ఖ 
ట్యాగతు(డై తనూభవుల వద్దికి నల్బుర( బిల్చి యిట్టనెళా. 

. ధరణిపై నిడుండు ముందటి[కియ సాగించు 
డర్ణంబునకు(గాటులాడ వలదు 

[క్రమమున నాలుమంచ ముకోళ్ళ (కిందనే! 
౧ 

బాతినయవిమీకు ( బాళ్ళుగా(గ6 

గెకొనుం డా ప్తవర్గంబును బెద్దల 

వై శ్యధర్మంబుల వదలవలదు 

సంతసంబును బుద్ధిమంతు లై “పెద్ధల( 

బోలి (బతుకు( డంచు బుద్ధి సెప్పి 

' ఆ.వె. మిగుల నడలి నెము దిగువకు డించిన 

యంత గురు(డుశివునియందుంగలిసె 

$85 

100 

101 

102 

1. మెలయచు. ద పేదల బోచి. లి 
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నాత్మజా తికుచితమైన సంస్కారంబు 

నడపి తద్దినములు గడపి పిదప. 108 

త్, సుముహూ ర్రంబున నామం 

చముకోడుల కింద. (దవ్వి దరువులలో( జో 

టుముకయు మన్నును బొగులు 
చి ౧ 

నెముకలు వేర్వేజంజూచి హృదయములులికెన్, 104 

మ. భువిలో డాగ(గం జేసి రాగిచరువు ల్ప్చూరించి యీతుచ్చవ 

స్తువు లేలా మనయయ్య డా(చె ధన మిచ్చో( బెట్ట(డో కాక బు 

ద్ధివినాశం బత( డొందె నొక్కా మనలో దృష్టించి యెవ్వా(డొ దొం 

గవిధం బచ్చుగ! |దవ్యి చేకొనియెనో కా కంచు. దర్శి.ంచుచున్. 105 

త్త చో ష్ణ ష్ 

క. ఆయ్యపనిగాదు దాసులు 

_నియ్యెడ దృష్టింపనేర రెవరుం జొరలే 

దయ్యముగా నా కెంపులు 

దయ్యము గొజియించెననుచు. దలపోంతలతోన్, 106 

క్. మాలోనమ్మకయును నొక 

పాలుం దేలకయు బహుసభాస్థల ముల సీ 

మూలములు చెప్పి విసిగితి 

మేలాగున నైన నిర్ణయించు నృపాలా, 107 

వ, అని విన్నవించిన సుముహూర్రమ్మాత [పయాణోన్నుఖుండు గావున ధర్మా 
ధికారులను మం|తులను బిలిపించి దీని నిర్ణయింపు( డని యప్పగించి విక 

మార్కుండు కొన్ని పయనంబులు భట్టిస హాయుండుగా( జనిన. 108 

ఫా హా ౫ ఇచ్చోట రెండు పద్య ములర్దముకాకున్నవి. 
థి 



ణా 

క్ర, 

వ. 

నవమాక్యాసమా 867 

ధర్మా ధ్యమలు మంతులుం బిదప( దద్వాదంబు దీర్చ న్యణి 

జ్మర్మం బేమియు( గాన లేక నగుచు న్మా కేల కల్పాడ నం 

తర్మాయాపరు, డైన మీజనకు( డర్థం బుండ6గా( బాళ్ళుగా 

నిర్మించె న్మును బొగ్గు లాది యగువానిం బంచికొం డిమ్ములన్ + 109 

. అని హాస్యంబుగ( దేసి పుచ్చినను నర్థాసక్తులై 'వె శనం 

దను లూరూరికి నేగి చెప్పికొనుచున్ ధాతిం |బతిష్టాననా 

మనిరూఢం బగు వీడు చొచ్చి చని తన్మ ధ్యంబునన్ శారలివా 

హనునిం గాంచిరి దివ్య తెజు( డయి బాల్య కీడ( గీడింప (గన్, 110 

. కను(గొని దివ్యమూర్తి యని గౌరవ మెంతయు( దోంప (మొక్కి యో 

దినకర తేజ మాతగవు దీర్పుము ధారుణీ నెల్ప్బచోటులం 

గనికని చెప్పి నిర్ణయము గానక వచ్చితి నుంచు. దండి చే 

సిన నియమంబు మున్నుగ నశేషము( జెప్పిన నక్కుమారుండున్, 111 

మీతం[డియ పాళ్ళులు ని 

ర్రీతములుగ( జేసి చనియె నేరక మీరీ. 

భూతలమున( దిరుగగ నొక 

చాతుర్యము గలుగునట్టి జను(డును లే(డే.” 112 

ఆయిన నేమి యయ్యెం దెలియ విండు. 118 

ఆ.వె. ఉముకధాన్యరాసు లెముకలుపశువులు 

మన్ను పొలముగ లిగి యున్న యూళ్ళు 

బొగ్గులును బసిండి పోవులు పాళ్ళుగా 

నిచ్చినా(డు వాని( బుచ్చికొను(డు. 114 

కే, ననర్థాయాసులై , లి, విన-డే. 
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ఆ.వె. పాదధనము పసులు పసిడి యర్థ ధనంబు 

పావుగొజ(త ధనము పండుభూమి 

ధరణి నధికధనము ధాన్యంబుగావున 

వాని(గొను(డు పెద్దవానివరుస,' 115 

చ. అనవుడు( జోద్యమంది కొనీయాడుచు( [గ్రమ్మ అ [మొక్కి వై శ్యనం 

దనులు కృ తార్గులై మగిడి తం|డి గృహంబున నున్నసొమ్ము లా 

తనివచనస్థితిం గొని ముదంబున నుండ(గ వికమార్చు.( డొ. 

య్యన( బర దేశ ములిరిగి యాత్మ పురంబున కేగి యిమ్ములకా. 116 

. చ, వలనుగ నొక్క బాలకుడు వై శ్యులపాకుల ( దీర్చెనంచు మం 

[తులు వినిపించిన న్విని విరుద్దము బాలున కివ్విశేషకౌ 

ళల మని జోద్యమంది నిజళ్యతునిగా మది నిశ్చయించి భృ 

త్యులదెస( జూచి వాని నిట దోడొ-నిరం డని పంచె. బంచినకా. 117 

ఊఉ. ఆనర నాథుభృత్యులు మహాబలులేగి రయంబునం (బతి 

షానవురంబు సొచ్చి శినుసంగతి నాడెడు శాలివాహు ను 

జ్లేనికి విక్రమార్కుని భజింపంగ రమ్మని పల్కునంత వై 

శ్యానరుమీ(ద నెయ్యొలుకుచందము గానంగనయ్యె నయ్యెడకా. 118 

ఆ.వె. వెత్లీజోగి( జూపి వ్నికమార్కుం డని 
68 

వెజపువెట్టి విజ్ఞపీ(గవలదు 

మీనృపాలకుండు తానె రాజొనేని 

నిటకువచ్చి (బతికి యేగు మనుండు. 119 

1. గీ. పాదధనము పనులు పసి(డిపాదధనంబు, పాదధనము పొలము 
పంటయూబ్ళ, ధరణిపాదధనము ధాన్యంబు గావున, వాని గొనుడు పెద్దవాని 
వరుస, " 



క్, 

cw 
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పీరుం బొలియక పొండని 
వీరుండై పలికె నంత వీరుం దమయు 

ర్వీరమణునకుం జెప్పంగ 

వైరం బి6 బుట్టు ననుచు వచ్చిరి మగుడ౯ా. 120 

అంతకుము న్నాకదినాధికవర్ష యగు కన్యకకుం బుట్టినవాని నరయం బో 
యిన బేతాపండు నతనియునికి వినిపింపంగ నతని భృత్యులుం జని యో 

మహారాజ నీయాజ్ఞతోడంగూడ మమ్ము? బాజ( దోపించె నబ్బాలుండు ణా 

లార్కులీలం [గాలుచుండు నని చెప్పి తర్ధీరోత్తు లెణింగించిన. 121 

కల(గియు( గలగక యాతడు 

బలములు గొలుపంగనేగి పై ఠాణము ద 

వ్వులవిడిసిన( గొందణు భృ 

త్యులు ముందఅ(బాణి గవనిదూటిరి పెలుచకా. 122 

తూతశి తోరణములు దుంప(గా( [బజ లెల్ట 

నడలిన వారిభయంబు లుడీపి 

తండియొనాగేం్యదుందలచి తచ్చ క్రింగ్భ 

[తిమరూపములకు((బాణములువడసి 

కదలురో నిండ్లు వృక్షంబులు గోటలు 

జంగమత్వము నొంది సరస నడచె. 

నొక శాల నెక్కి. బాలకు6 డది యాదిగా 

కాలివాహను( డను సంజ దాల్చె 
జః 

ఆ.వె, సేన లటు వెడలి భూనా థుభృత్యుల( 
లు 

బజపి మొదలిదండు_పె( గడంగి 

1. తద్విరో ధోక్తులు. 
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పోరునప్పు డురగములు శేషుపంపున 

వచ్చి వికమార్కు-వారి నడ(చె, క్ట Do GD 

మ. తన సైన్యంబులు ఘోరసర్పవివనిర్ధగ్గంబు లేన న్మనం 

బున జింతించి యతండు వాసుకి మహాభోగందు సేవించి యా 

తనిచేత న్ఫుధ( దెచ్చి సేనలకు. జైతన్యంబు రప్పింతు నే 

నని యేగెన్ని జభృత్యర క్షణగుణాయత్తుండు మంథా ।దికికా. 124 

క. ఆ మందరగిరితటమున 

_భూమీశు.డు భ క్రినివ్ష భుజగేందకుల 
స్వామికి దపమొనరింప(గ 

నామహనీయు(డు |పసన్ను( డె వేడు మనన్. 125 

క. నీరూపం బమృతోద్భవ 

కారణ మటు గాన నీవె కర్తవు నాసే 

నారక్షణమునకు సుధా 
పూరిత మగుకలశ మిచ్చి పుచ్చు మహీం|దా. — 126 

చ అని (పణమిల్రిన నృణికులాధిపు' డయ్యమృతంబు కుండలో 

నినిచి పియంబుతో నొసగి నీవిక నేగుము నావుడు (నయం 
బున( దమతల్లి దాస్యము విముక్రము సేయ సుధారసంబు నే 
ర్పున( గొని వచ్చు పక్షిపతిపోలికతో నృపు( డేగుదేర(గాణ. 197 

ఉ. దీపముఖ|పసన్నుతు లత్మిపమద (పకృతి (పశ స్తలో 

క|పియవాదు లపకటకార్యులు సుపభలందు సూర్యచం 

దప్రతిమాను లపతిహత పతిభాగతి నపమేయలౌ 
విప్రకుమారు లంత బృథివీపతి( జేరి నుతి|ప్రవీణులై .. 128 

* శివు( డిచ్చ మెచ్చి యిచ్చిన దివ్యఫలము( గా 

రుణ్యంబుతో గుష్టరోగి కిచ్చి 
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యవరూతు. డిచ్చిన యాసిద్ధ లింగంబు 

నాహార మడిగిన యతని కిచ్చి 

కంబ మెక్కిననాండు కమలాప్తు( డిచ్చిన 

కుండలంబులు యాచకునకు నిచ్చి 

యసు రెందు డిచ్చిన రసరసాయనములు 

కలహిందు నిద టరులకు నిచ్చి 
ద థి 

ఆ.వె. నయముతో( |దిగాలనాథు( డిచ్చినబొంత 
యాదిగాం/గ రాచ పేద కిచ్చి 

పీరవిికమార్క- ధారుణి జరియించు 

పారిజాత మనంగ బర.గి తీవు. 129 

కం ఖేచరపతిశిబికర్జద 

దీచుల నిను( బోల్పరాదు దీనుల కర్థం 

బేచోటనిచ్చి రుర్విని 

నీచాగము సర్వవస్తునివహము గాదే. 180 

క్త ఆర్థం బన్యుల నడిగిన 

యర్థులు వ్యర్ధులును గడు నిరర్థులు నట యో 

పారివ నిన? ార్గించిన 
థి థ 

యరులు సారులు. గృతార్హు లధికసమరుల్, 181 
థ్ థి థి @ 

మ. అనుచుం బెక్కువిధంబులం బొగడ(గా నాబాలవీ|పద్యయం 

బును వారించుచు నింత యేల హృదయాంభోజంబు లో నున్న పొ 

రన మీకే మది వేండు. డిత్తు ననినలా ధా|తీశ్యరా సీవ ద 

ప్పనిరాజేం్యదుండ వేని యాయమృతకుంభంబిమ్ము మాకింపనగుకా. 1982 
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. అనుచు న్యాలాయంబుగ ( 

దను వేడిన మనములోన( 'ద త్రఅవడ శే 

మనవచ్చు మీరు నావ 

ర్రనమెజు(గుదు రెవ్వరొకొ- దై వతమూర్తుల్. 

. తెలిసెద నని నృపు(డావి 

[పుల సంబోధించి యిచట(బొంకకు( డధికో 

జలము లగునరిరూపం 
జ @ 

బులమీ రవ్వరు సమ స్తముం జెప్పు( డనకా. 

ఆ.వె. కాలివాహు నట్టు చంప గడంగు నీ 

వ, అ 

బలము ఫణులచేత 6 బొలిసినంత 

వాసుకికి. దపంబు సేసి నీ వమృతము 

వడయు పెతింగి మమ్ము నినిచె నత(డు, 

. వడుగు లయి విక్రమార్కుని 

కడకుం జని వేండి యమృతకలశము మీచే 

పడ( జేసికొనుండు యాచకు 

లడిగిన వంచింప కిచ్చు నత6 డని చెప్పె౯ా, 

క. తప్పక చెప్పితి మేమును 
దప్పక నీవును యథోచితము సేయము నీ 
చొప్పు వొగడ వేజిహ్వల 
యప్పన్నగవిభున కైన నలవియె భూపా, 

1త్రితి 

184 

185 

198 

187 

. అని నిజరూపంబులు చూపీనం గొంత చింతించి వికమార్కుం. డర్గు అడిగి 

నం దనకు మోచినపని గాన నీక తలంగె నను నపకీ రి వచ్చు దీని మీంద 

మలము 

1. దక్ళ_లవడి-రక_లవిడియే. FR కా లివావుమీరు నాలంబు సేయు నీ- 



50... ౧. వవమాళ్వాము. 198 
_ నభిలజగదాధార స్తంభం బగుకుంభీన సే సుంద్యుండును దన్నింతవానిగా దల 

చి వీరలం బంచినచోట, వృథపుచ్చుట నాదొద్డతనంబునకు మిగులం గొణం 

+ త_గావున వె రిమనోరథంబులతోడం గూడ నాయళంబు వర్దీల్లుంగాక యను 

చు నిశ్చయించి. :; = న్న టు” ము. న - శే తిర 

క: కుండలోబాలకులకు' నేధ్ J . 

- కుండగు భుజగేర్యడనాయకుం డటు మెచ్చం న నర న 
గుండ యమృతంబు నేండీి చస చాప గా [ 

కుండ(గ( దగ దనుచు(' దప్పకుండ(గ నిచ్చెకా. [తొ 

ఉ. ఈ వెరచొప్ప నర్జులకు నిచ్చి యతం డరుదెంచె( (గమ్మఅం 
గావున నీకు నీగుణము గల్గిన (గక్కున దీని నెక్కుమా 

నావుడు( దద్దుణ్యశవణ నందితచి త్రసరోజు(డైన భో 
జా వనివల్లభుండును గృహంబున కేగి మతి న్నుతింపుచుకా. 140 

శ్రా. సారాచారవిచారచారుచరితజ్మా నిర్ణర|వాతచే 

తోరాజీవనిరంతరోల్లసిత విద్యోత| పభాధామునిం 

బారావారపయోవిహారభువన, పారంభని, దాఖ్యమా 

యకామాహతకై టభాది ఘనదైై త్యసోము దామాదరుకా. 14] 

ళా శ ర్యాణీహృద యాంబు జా హిమరుచి న్సర్యంసహాభృద్దను 

ర్మార్వీభూత మహాభుజంగ మపతి౯ మందాకినీజూటునిణా 

సర్వజ్ఞు నృకలేశ్యరు న్ఫువనరమాధ క్షిణపాభవుకా 

గీర్యాణ|వజసంతశాభిలషిత కే మంకరు నృంకరుకా, 149 

మాలిని. విధురజనశరణ్యా వేద కాస్తాద్యగణ్యా. 
బుధహిత నరవేషా భూషణీభూత శేషా 

. మధుకరనిభ తేజా మౌ క్రికాశీసమౌజా 

మధురిపుహరిరూపా మర్మ్శకర్మస్వరూపా. 149 
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గద్యము. ఇది రాయగజగంధవారణవై రినుండలిక భేకఫణీంద వీర ఘోట్టవిభాళ 

కళింగదేశనిరూమధామ  త్యాగనాగార్థున కర్ణాట దవిలాం ధమహారావ్ష్ర9 
భూపొలరూప నూపురసుందర చరణారవింద సనద|ప్రోలి పురవరాధీశ్వర 

వలనా(టిపృథ్వీశ్వర రాజ్యసముద్ధరణ కొటివి వెన్నయామాత్యపొ|త 

హరితస గోోతపవ్మిత సకలసుకవిమి|త కసువరాజతనూజ గోపరాజ[పణీ 

తంబైన సింహాసనద్యా[తింశిక యనుకావ్యంబునందు వ్మికమార్కుసాహస 

పరోపకార స్వప్న శాంతివై భవ దానహర త్వ్యపళంసనం బన్నది నవమా 

శ్వాసము. 

Lele 



'త్రీరస్తు 
సింహాసన ద్వాతింశిక 

దశ మాళ్యాసమ 

__- ఇరువదియైద వ బొమ్మకథ-- 

క, శ్రీదయితావదనచ్చా 
యాద ర్శీభూతకౌస్తుభారుణతేజో 
మెదురవక్షఃస్థలు దా 

మోదరు( గాకోద రేందయోజితతల్సుకా. 

క్ర నెమ్మనమున( దల(పుచు మో 

హమ్మున సింహాసనమున కరుదెంచిన( జో 

ద్యమ్ముగ నిరువదియెనవ 

బొమ్మ వలికె 'నడ్డ పెట్టి భోజనృపాలుకా, 

క. ఎమని చెప్పుదు నుజ్జయి 

పీ మనుజాధిపునిభంగి నియతంబుగ నో 

భూమీశ్వర దివ్యంబగు 
సామర్థ్యము లేక యెక్క. జన దెవ్వరికికా, 

మ, ఆది యెట్టన్న నెజుంగ౧ జెప్పెద నరివ్యాపాదనాపాదనో 

న్మృదబాహాయుగ శుండనంతధనదాన _పీణితవ్మాతల 

(తిద శస్తోమనిరంతర స్తుతిలసత్కీ ర్మిపియుండంగనా 

మదనాకారు. డవంతినాయకు(డు సా|మాజ్యంబుతో నొప్పుచుకా, 

1. నడ్డుపట్టి.._ 2. జెప్పెదనుసువ్యాపారశౌర్యోదయోన్మద. 
అ టి | 
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[పాతఃకాలమునందు. గొల్వున నయ పఖ్యాతు లౌరాజులు 

న్నీ తిన్య స్రమనస్సు. లౌ సచివులు న్విదాంంసులుం గొల్వ(గో 

జో్యోతీర్మధ్యమున న్వెలింగెడు పిమ్మాంచుంబోలి సౌంపొందుచో 

జ్యాతిక్శాస్త్రవిదురడాకండు ధరణీళుం గాంచి దీవించుచున్, . ఫ్ 
| 
/ 

, సర్వవభంబులు సీకడ 

నిర్వాహము గలిగి యుండు సనీకేమని యా 

శీర్వాదం బొస(గుదు 1నా - . 

యుర్వృద్ది దలంప నవియ యనికికి "గోరు౯ా. రీ 

ఆ.వె. ధరణిమీ(ద నధిక దానధర్మ[కియా = 

రశ 

ఆ.వె. బుదుడు బేసిగానిపొందుల నిష్ట డౌ 

పరున కాయు వది యపార మగుట 

తెల్ప్వమనుచు( బలికి తిథివారనక్ష్మత "| 

యోగకరణములను నొప్ప(జెప్పె* . 7 

ఐదింట( దానొప్ప( డట నెన్మిదింటం దొ 

మ్మిదియింట( బం|డెంట మేలు శు కు( 

డీందు6 డాణింటను నేడింట మూటను 

బదిట( జేకొన్న శుభ పదుండు 

శనీరాహు కేతుభూతనయసూర్యులు మూ(ట. 

నాజింట మేలర్కు( డట్ట పదిట 
రెంట నె దింట నేడింట( దొమ్మిదిటను గు 

రుం డున్న నెల్పకోర్యులు ఫలించు 

వీని కెల్ల దుష్చ వేధ లేమి 
మ ఎదవ తప్తస సతికి 

1. నాయర్వర్ధన మదియె తనకునునికిం గోరుకా- నాయుర్వ్యుద్ధి దలంప. 

నలవి యున్నది "నీకు. 2. సయు క్రిం జెపె ప్పె. 



వ్, 

OR 

కడ గు ఇ “లోపులో రప 
దశ మాశ్వాసము ఫ్రై 

ఫలమురొ ప్పుజననభవనంబు మ్లైద లుగా( . 

బదునౌ కంటనున్న (బరమసుఖము. " on లి 

, ఆందు “రవితనుజాది.మహా[గహుంబు, మ న టై లలో 

లిప్పు డాత్లీంటనునికి స్తీయిష్ట మొనరు 

గురుండుబుధుండును బై పయికొనుటమేలు వ జ 

శు[కచందులు మూ(టనిల్పుట వభంబు. . బస pe బ్ర 

అనుచు వభస్థానంబులు. నతని. గహంబులునుం జెప్పి. 10 

ఠి “ధర్మ తిష్టతు తే బు ఓ న. “op 

ద్ధిర్మనుజాధీ క్ష” యనుచు దీవించిన, ద దు 2 ఉనా 

న్మర్మం బెటింగి నృపుడా పష! స వా 

ధర్మముచొ ప్పెట్టి. ద్న్సివ దె ద్రై వజ్జుండుకా. . Me 11 

సీవది..యెలు(గవె ద్రర్మము . es ల ర ల వ్ 

[తోవం జనువాండు భ | రితో(. దనళ కా. | 

దేవబాహ్మణపూజలు: ప ap ne 

గావఏింప(గవలయు విగతకల్మమం | రగుచుల. on మ బం nl 

= గురువును దేవరగా స త త వం రు రంల నె 
ఖు పూ 

త్పురుషుని గురువుగ నిజా|శీ. తుని ఉవాణముగా( 

బరవనిత( గన్న తల్లి గం 

: బరధనము విషంబుగా(గ భొావింపందగుకా. . '* = FE 

డయబుదానంబు నిర్ణలం బైనచోట. ... ౨|| 
నభయదానంబు శరణార్శియైనవేళ+ 

“ాజేయుటుచితంబు' ఘనదయాశీలమలరం నగర రాం 14 

- il, 'ఆందురవిదనుజమం త్రిముఖ్యగహమ్ము. 
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క, కృత్యాకృత్యవిచారము 

నిత్యోచితదాన మాత్మనియమము బుధసాం 

గత్యము పరో పకారము 

సత్యము వినయంబు నయము జరపణగవలయుకొా. 

ఊఉ. ఈకొల(దిం దదంగము లనేకవిధంబుల నుండు నన్ని యు 

న్నీకడ నొప్కుచున్న వవనీవర నావుడు విద్యలందు. (బ 

త్యేకసమర్గు (డైన న్ఫపు( డిప్పటియేంటి ఫలంబు, జెప్పుమా 

నాకని యానతిచ్చిన మనంబున నాద్విజు( డుత్సహించుచుకా, 

మ. మహిమాఖిండలు( డంచు భూజనులు సంభావింప నీ వింపుతో 

మహి బాలించుచు( బుణ్యకృత్య ముల ధర్మద వ్య మార్జింప(గా 

గహదోషంబులు పుట్ట వట్టయిన నోరాజేం[ద యీోయే(ట దు 

సృహపాపషగహసంభవం బగునతిజామంబు వ ర్తిల్లెడికా, 

ఉ. అ|కిమ మాచరించి విను మర్శ.తనూజు(డు తొల్లి యున్న యా 

శుకుని రాశి. దా విడుచుచు నృకటాకృతి నున్న రోహిణీ 

చక్రము దూటి మంగళుని సద్మము చేర( గడంగి యే(టిలో 

వ్యకగతిం జరింప(గ నవర్షణమై చను. గొన్నివర్షముల్ . 

క. పజివజే నిల పజియలుగా 

"నెజీసిన వనపంక్తు లెండ నిరుపమమగునా. 

వజప్పున, బర్మడెఎడేడులు 

_కజ విక నతిదు స్తరంబు గా?గల దధిపా. 

చ అనవుడు దీనికడ్డపడునట్టి యుపాయము గల్లెనేని నా 

యను వెణీ(గింపు మన్న వసుధామరతృ ప్రియె కారణంబుగా 

~ 

కేక్ 

16 

17 

18 

19 

1. వక్రునిడాసి- 2. నిరెసిన వనపంక్తు లెండనెడ(తెవ్వని (నెడతప్పని) 



దశమాశ్వాసము లః ర 

నొనరిన దేవతార్చనల హోమములన్ (గహపూజ 1మున్నుగా 

జనవర ?శ క్తికిం దగినళాంతియొనర్చుము వర్షణంబగు౯ , 20 

క, ఇనుమున నాశనిరూపం 

బొనరించి వినీలవస్త్ర్రయు క్షంబుగ న 

ర్పోనము రచియించి ఖది రేం 

ధనమున హోమంబు సేయ. దత్సీగతియగుళా, [CD 

చ, అనిన( |దివి!క ముండు మొదలైన పురోహితులకా (గహాడిప్రూ 

జనములు సేయ బంచి మృదుశా లిమయాన్న ము( బాయసంబులుక్రా 

మునుముగ( బిండివంటలు సమూహముగా నొనగూర్చి యిష్టభో 

జనముల 'భూసురు ల్తనియ కాంతి దలంబుగ. జేసి శ క్రితోకా. 2? 

క్, దేళాధీశ్వరు( డర్భల 

కాశాపరిపూ ర్తి సేయ నారాధిత యౌ 

నాశాపూరణి దేవి నీ 

_ వేశాంగణసీమ హోమవిధి గావించెళా. = 

ఉ. ఈగతి( బెక్కు_హోమములు సీగులుగే బూజలు( జేసిచేసి వ 

ర్షాగమ మేమియం గనక యక్కట యాగము మీటు నాశుభో 
ద్యోగము వ్యర్థమయ్యె శివయోగినియుం గరుణింప( దంచు. జిం 

తాగతు( డై నవేళ గగస్థలి నయ్యశరీ5* యి ట్టనుకా. 24 

ఊఉ. భూపకులేంద యింత దలపోయ(గ నేటికి యోగమాత యా 

శాపురి సంత సిల్లి యతిసత్యము నీకొసంగం [బభావసం 

1. మున్నొనర్చను. 2. శ క్తికిం దగిన కాంతి యొనర్పును వర్షణఎబ 
గున్. యొనర్పుమతర్షణంబుల ౯. లె, భూజనుల్టనియ. 4. నింపుగ.బూజలు 

సీగులుకాంతి,జేసి. 5. గగనాంతమునందళరీరి. ఠి కాపురిళ క్రిసంతసిలి 
సత్వము 
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దీపి పితదివ్యళ్ల స్త్రనిహ హతికా దిననాథతనూజవ్యక మా మ 

మ ర్షాపఘ ఘనోపరోధ మభయంబున, జేయుము వ్వష్షీ గల్లెడుళా, జిల్ 

డ్. పంటలు పెక్కుగల్లు ననీ పల్కిన నానృపు డాత్మలోన ము 

కంటి రఘూద్యహు న్విజయు. గె గ కొని మొక్కూచు దివ్యబాణము .. 

ల్వింట నమర్చి పం క్తిరథులీల( గడంగి (పతాపశ క్రిమి . .. 

_న్నంటి గ్రహంబు లెల్బ విరియంగ_ శన్నైళ్చరు నడ్డకట్టినక లర 

ఉ. ఆశని నిల్చి నీబలమహ తము. మెచ్చిత్తి( దొల్లి నీవు గ 

రీశునిచేం దపంబున నభీష్టము లందితి, నేయ. శ కిన్నా 

1క్రాశము గట్టి సాదగు[ప్రకాశమ (ద్రుంచిత్తి చేంటినుండి నీ" 

_ దేశములో వలం గణవ దీఅ (బిజి ల్ఫుఖియింప( జ్తే సెద౯ా. ల్లి? 

రా . హర్షం బయ్యె భవత్కతంబున నృపాలా[గేసరా కోరిన 

న్వర్గంబు ల్ల లురియింతు నెపుడయిన_ న్వర్ధిల్లు పొమ్మ శ్రన్న ను 

త్యర్షంబంటిన శార్యమొప్ప6గ సుభిక్షం బుర్వి/ దోపంగ దు . 

ర్థర్షండై చను *దెంచి భక్షి గొలిచెళా ధ్యాతీవ డాశాపురిణ. 38 

వ. అది గావున... బిల 

క్ ఈసామర్థ్యము కీ కడ 

వీసంబునులేదు మగిడి వెస, జను, .మనీనకా 

వేసరినభంగీ "'భోజుం ne . 

"- డాసింహాసనము డిగి' గృవాంబున కరిగెణ. ౧౧. $0 

వ. తదనంతరరోబ కత్పయదెనంబు లరిగిన వడ్వింక తితమద్వారంబున (బోవుచు 

ఓ ఇరువేదియాజవ బొమ్మ కథ ఇ... 

క. తెల్లనికొండయు గుజ్జును _ re 
దెల్పనిప్యూతయును మేమ దెల్లని షాముం 

1. కాళముముట్టి నాకడ( (బెకాళ భజించితి, ది, వనుకంచ చ; నెలమిన్. 
ధ్యాతీవం డుజ్జేనికిన్. కి నీకరవీసంబును లేదు. 
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దెల్లని చుక్క._లటే (డును 

దెలనిచద లేజు గలుగు తెలనివేల్పుకా. శ్రీల్లి 
రా (op) , 

కా. చేతఃపద్మమునం దలంచి 'విహితాశీర్యాద భూమీసుర 

(వాతంబు కా హితవర్గముంిగొలువ సొవర్దోజ్ఞ్యలద్ఫూషణా 

స్వీతుండై సుదినంబునం గడంగి దేవేందాసనాస క్రితో 

నేతేరం గని బొమ్మ వల్కె వసుధాధీవ న్నివారించుచుకా.. శ్రీశి 

క్, కార్యంబు గానిచెంతలు 

మర్యాదలుగా వవంతిమనుజేం[దు |కియళా, 

ధైర్యమును సత్యమును నౌ 

దార్యంబును లేక యెక్క6ందగదన్నులకు జా, త్రీ 

ఊఉ. ఆతనిధర్మవ ర్తనకథామృత పానము గోరుదేని పృ 

థీతలనాథ నిల్చి విను ధథీరు. డుదారుండు వారు డాతండ 

త్యాతతకీ ర్రికాము(డు *సదామితదానవినోది సాహస 

థా్యతచర్మితు( డా ర్తహితకారణశీలుండు నేల యేలగకా. లర 

మ. గజవాజి పముఖంబులొ బలములకా గర్వంబు రెట్టింప న 

క్క_జమౌ రాజ్యము 'సేయురాజులు మదిం గంపించి సేవింపంగా. 

(బజలెల్బజ్ల ధన్యధాన్యపు_తవనితాభాగ్యంబులం బొందియు 

న్నిజధర్మంబులు దప్పకుండిరి “మహానిర్యాహులై. యందటుకా. 86 

శా. ఆకాలంబున విక మార్కు_(డు విధేయం బైన దేశాంతరా 

లోకాస క్రి మహిం జరింప( జని వాలుం జోగివేషంబు ని 

త్యాకల్పంబుగ నంతటం దిరిగి (పత్యావృత్తుడై వచ్చుచో 

నాకర్ణించె నతండు కాఅడవిలో* హంభాయను౯ ధేనువుకా. ల్ 

1. విహితాశీర్యాదమౌ భూగుర. వీ, గొలువ నాస్వరోజ్యులద్ఫూషణా 

8. సుధాకర దానవినోది; నుదారసదానవినోడి; 4. మవోనిర్వాణులై యుర్వర కా 

ర. నంభారవంజారగన్. 
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చ. అట విని యిట్టి కాజడవి నద్భుత మైనది ధేనుమఘోష ము 

త్మ టమదపుండరీకహారి గండక సంకుల మెనచోటి క్ర 

కట పసు లెట్టు వచ్చె విధికల్పన చూచెద నంచు నేగి ముం 

దట గిరిపొంత' గోంతయడ దవ్వుల రేగడ వెంచలోపలకా. త్రి 

ఆ.వెః నాల్గుకాళ్ళు రోంపి నాటీన నుంకించి 

వెడలి రాగడంగి వెడల లేక 

దీనవదన మెన ధెనువు(బోడ (గనీ 

' యతిదయాటు( డయ్యె నవనివిభు(డు. 89 

చ, అనువగువేళ డగ్గణఖిన యాయతిథిం, జేఅనున్న భూమిదే 
వుని గడురొంపి. బడ్డ పశువుల, వ్యసనాతురు( డైన యేలికం, 

దన పగవారు గోన్న బిరుదంబున దుఃఖితుండైన మితునికా, 

ఘనబలు( డయ్యు. గైకొన నికష్టనిం జూడంగనోడు. గాలు(డుళా, 40 

ఆ.వె. ఆనుచు వెంచ సొచ్చి తనకాళ్ళు గట్టిగా( 

బెట్టి తోశమట్ట పట్రి యెత్తల 

జట్టుభంగి రోంపి పట్టును వీడక 

మొదవు కొంతయెన( గదలకుం డె, శ్వ 

క. 'ఆయవసరమున ఘన మగు 
నాయావు నటెత్తలేక యలసగతుండో 
నాయకుని జగము గని నగు, 

నోయని వెలు(గుడిగెనన నినుండట్నగుంకెకా, 49 
గీ. మెట్లు గటు జెటు మిటును బలము 

ట్ లట రు “60 (శూ) 

బయలు ననుచు నేరుపజుపరాక 

PE ణమ స లా నాను 
కమ. గ 

1. ఆయవసరమున నాఘను(, డాయావును__ఘనుండై యాయావును 



gm 

దళ మాళ్యాసము 

మిన్ను వచ్చి నేలమీద (వాలిన యట్లు 
లు 

దెసల( జీకువాలు దీటుకొనియె. 

* పగలు బయలనుండక కొం 

డగుహలలో( జొచ్చుకొని యడంగి దినాంతం 

బగుదడవె వెడలె గూబలు 

నిగుడం 'జీ(కట్టు పోలె సీలాకృతులై . 

, ఆప్పుడు చీ(కట్ట కుప్పలచొప్పున 

ఘుమఘుమధ్వనుల మేఘములు వొడమె 

నందుల మెజపు లయ్యంజనాచలభూమి 

దావాగ్ని శిఖల చందమున మెజ సె( 

బెల్లుగా ( బెటులు పెఠిల్లున [మోయుచు' 

బిడుగులు తొడితొడిం బడియెయగోడల 

రువ్వున వడినెడ| తెవ్వనిగాలితో 

గవుకులంతలు చిను. లవని. దొర (౫ 

. బిదప నెతుగ బోరున. బెద్దవాన 

కడవలను [గుమ్మరించిన వడుపు దోప. 
గురియుచుండంగ వజదలు [గుంత మిట్ట 

లొక్క-కొల(దిగ(బాజె నీళ్ళక్కజముగ, 

ం ధారాపాతజలా తికీతఘనవాతక్టిష్టమౌ వృన్షిలో 

నారాజన్యు(డు 2గోవృడించి చన నన్యాయం బటంచు న్మహా 

ధీరుండై తనబొంత గప్పె నిజశశ్రీద తసాహాయ్యుండై 
యారే యెల్లను దొనె మాటగుచు ధర్మాస క్రితో నిల్ప*గ జా, 

తీర 

498 

44 

రేక్ 

48 

“1. జీశటయటు, లి, కులీడించి, దేనుడించి. "0 “ 



శీ గ్రిశ్తీ నీంహోసన ద్వో(తీంళీకో 

ఆ.వె. మితు( డరిగిన యెడ శ|తువునై యిట్లు 

గాసి వెట్టిన మది. గలం డితండు 

ఢర్మశ్రీలునెదుర( దామసగుణములు 

నిలువ వనుచు రజని తల(గిపోయె, 

(పత్యూషం బగునంత వాన వెలిసేం |బవ్య కమై దిక్కులం 
_ దత్యాభాసము గల్గె జక్క_వకవల్ హర్షించె( జీ(కట్టు దే 

డం 

శత్యాగ ంబుగ ( వాసె.( దమ్ములు వికాసం దొంద' బూర్వొది నొ 

దిత్యుం డుద్గతు( డయ్యె. గుంకుమగతిం దేజంబు రాజిల్టంగ౯ా. 

పక్షులు వలుకుచు. దమతమ 

పక్షము లగువాని( గూడి బాలార్కురుచిం 

బక్షంబులు కెంపడర (గ? 

బజ్నీందుని పిల్ల లన(గ6 బాణిం దోడ(౧౯. 

అప్పుడు వి|కమార్కు.(డు (పయాసము వుట్ట(గ( దో(కవట్టి తా 

నెప్పటి యట్ట పూనికొని యెత్తంగ ధేనువు లేవకున్న నే 
చొప్పు నెజుంగ లేక యిది చూడ(గ సన్నము చాల |వే(గు నా 
కప్పరమేశు. డిచ్చిన మహాబల “మెక్కుడ సుక్క నక్కటా, 

కొమ్ములు పట్టి యె త్త బథికుం డొక( డైనను గల్ల( డిట్టి ఘూ 

రమ్మగుకొనలోపల నర[పసరం బది యెట్లు గలు నా 

రలు 

యిమ్ముల యత్న మేల ఫలియంచు( బురాకృతవృ త్రినెన భా 

తీ 

48 

49 

50 

గ్యమ్మున( గాక యంచు మది( గందుచు ముందట. బాజిం జూచినజా. 51 

“గ జములం తేసి మృగంబుల( 

జెండాడుగోరు లంకుశ ముల కొల(దిమీల( 

జాటిలు తనచేత జచ్చినజీవుల 

లెక్క_బొట్టుల[ క్రియ నక్క జముగ( 

1. మిక్క_డ. 2. గజములయంతమృగ. 



దశమాళ్యాసము 

నొక్క పెట్టున. _బజ నుర్వి( గూల(గంజేయు 

._కాలదండాకృతి వాల మెసంగ 

మది! [గోధవహ్నికి మొదలైన 
నిప్పుల పెంపున( గన్నుల కెంపు గదుర 

ఆ.వె. బణుతవీరరసము పట్టినకడవనా 

దనరు రౌదరసము దాన యగుచు 

నవని *మింగుమాడ్కి-. నావులించడు మహో 

వ్యాఘమొకటి కానవచ్చెనెదుట. 

క. కని దీని నెత్త( దోడ్పడు 

మనుజుని దల(పంగ (6 బసులమారియె వచ్చె 

న్మును గండమాలమీ(దను 

మొనకురుపుం బు ట్రై నన్న మోసంబాయెకా. 

చ, ఇది కడు దుస్తరం బనుచు నెంతయు నాతురు( డన నంతలో( 

జెదరక బంటుమీ(ద( బరజించుచు డగ్గలుభారు కై వడిం 

బదములచప్ప డేర్పడనిబాగున వొంచి చలించి వాలముకా 

వదనము చేయి నెత్తుకొని వ్యాఘము పె.బడియెం గడిందిగకా. 

క. పడునెడ నడ్డముసొచ్చిన 
పుడమివిభుం గదిమి యెడమభుజ మడిచె( ననుం 

బొడగనియు(బొడుచు టెఆళి(గియు 

జడియండనుచుంబొగడి చేతంజఅచినమాడ్కీ_ ౯. 

ఆ.వె. పెడమరించి యతని దొడరక యాపులి 
మిత్రిభంగి. గుట్టిమీ(ది కుజికి. 

1. కెంపు దేర వి. నవని బీట వెట్టి యావులించెడు, 

405 

రి 

6 

ర్క్త 

రథ్ 
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Ux 

మును దిలీపు( డిష్టముగ ( గాచునందిని 

నెగసిపట్టు నామృగేందుకరణి. 

. ఉటీకిన నాపులితల దెగ 

నజకిన( బులి మాయ మైన నభమున సుర ల 

తరి మెచ్చి పుష్పవర్షము 

తజచుగ గగురియించి రభయదాయకుమీ(ద౯. 

. అవనివరుండు నెమ్మనమునం దతివిస్మయ మంద నొక్క లా 

ఘవమున లేచి పల్వలము [గక్కున వెల్వడి కుట్లి లోచనో 

త్సవమగు దివ్యభావమున సన్నిధి గైకొని యేను గామధే 
నువ నిను మెచ్చితి న్మదికి నూలొ-నునిష్టము వేండు నావుడు౯. 

తద్భాషణమున మది( గడు 

నద్భుతము( బియంబునిగుడ నాతండు సురసం 

పద్భోగ భాగ్యనిధి యని 

సద్భావముతోడ మిగుల సన్నుతు( డగుచుకా. 

. అమృతాహారులు నసురులు 

నమృతంబునక్ర మహా[పయాసముతో న 

య్యమృతాంభోనిధి దరువ(గ 

నమృతము సీయంద కలుగ నట బుట్టితివే. 

పుట్టినయి ల్రంబుధి తోం 

_ బుట్టువు లమృతేందు2కల్పభూజము లవియ 

ప్పట్టున నూరక మనగా 

నిట్రి విరోధంబు నీకు నేలా కలిగెకా. 

ర్ఢి 

ర్ట? 

లం 

క్ర 

1. గురియంజేసి రభయ దాయకుని వె పై వెడ్క-న్. దం కల్పభూజాదులచే, 

సురతోకమన (గా. 



దశ మాశ్వాసము 

ఆ వె. తల్పీ యింతకును గతం బేమి తెలియంగా 

నానతీయవలయు ననుచు మొక్కి 

నిలిచి యున్న సురభి నృపవర్యు! దనపుతు 

రీతి మిగుల నాదరించి పలికె. 

వీ, పురుహూతు(డొకనాడు గురువాదిగా(గల 

విబుధసంఘంబు సేవింపుచుండ 

నూర్వశియును రంభయును మంజుఘోషయు 

నా తిలో తమయును నాఘృతాచి 

[పియదర్శనయు సుకేశియును మేనకయునా 

నెనమం|డు దివ్యనాయికలు గొలువ 

గరుడగంధర్యకిన్నర పన్న గేం|దులు 

తమనియమంబులు తగభజింప 

ఆ.వె. వసువులును రుదు. లుభయపార్మ్యముల నుండ 

సిద్దు లెనిమిది తనపొంత? జేరి నిలువ. 

దుంబురు(డు నారదు(డును స్తుతులు సేయ 

నధికసంపద!? గొలువున్న యవసరమున, 

శా, పర్యాయ పకృత ప్రసంగ ముల సంభాషిందుచో దేవతా 

చార్యుం డోసకలజ్ఞ నారదమునీశా నే(టికాలంబునం 

గా ర్యాకార్యవిచార ముం గృపణరకుదక్షకత్వంబు నౌ 

దార్యంబుకా ఘనధై ర్యముం గలిగి యేధాత్రీపండొప్పుకా భువికా, 

మ. అనిన న్నారదు. డోసుపర్యకులవంద్యా యిప్పు డుర్వీస్థలి 
న్మనుజాధీపలు లెక్కమీఆఅం గల రేఖ్మాపొలురుకా దీనపా 

లనథై ర్యంబున లావున న్వితరణోత్సాహంబున న్ని|క్రమా 
ర్కునిసాదృశ్యము నొందలే రొతని( బేరొ-న్న నుభోధర్క-ముల్. 

407 
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చ. అని పలుకంగ. దావిని మహాసనసంస్థితు( డైన పాకళా 

సను( డతివిస్మయంబు( గడుసంతసముం బొడమంగ సమ్ముఖం 

బున నిలుచున్న నన్ను గని పూని ధరి|తికి( బొమ్ము వికమా 

ర్కునిసుగుణమ్ము లేరృణుచురూపము గె కొనుమంచు( బంచినకా. 66 

ఊఉ నే నిట వచ్చి యిచ్చటికి సీవును రాగల వంచు దుర్చలం 

బైన గవాకృతిన్నిలుచునంతట వచ్చితి విందుమాయ న 

వాానయు గాలియుం గలిగె వ్యాఘము పెంబడుటయ్యె నన్నియు 

1న్మానవనాథ యిన్నిటికి మానుగ నోర్నితి గాన మెచ్చితిజా. 87 

ఊఉ. నావుడు సమ్మదం బతిఘనంబుగ( బొంగి యవంతినాథు( డో 

దేవి భవద్విలోకనము దివ్య పదస్థితికొర ణంబు నా 

దైవము గలి. జాలు వివిధంబగుసంపద సీశుభానుకం . 

పావిభవంబునం గలదు భవ్యుండ నై నెతి నటంచు [మొక్కినకా. 68 

థా, కోణీనాయక నేటి మెచ్చునకు సీ సొమెతి( గెకొమ్ము గీ 

ర్యాణాధీకు(డు( బొందలేని శుభము ల్ప్రపించు నీకంచు న 

కీణోల్లాసముతోడ వచ్చు సురభిం జేపట్టి దీనాతుర 
[తాణాసక్తు. డతండు కమ్మి మహోత్సాహంబుతో వచ్చుచుకా. 69 

ఉ. అం పెలు గట్టి చేత నొకయష్టి ధరించుచు నెత్రివె్యడుక 

ల్బెంపల [వేల6గా ముదిమి జీపనరంబులు తక్కి సుక్క యా 

కంపిత మెనవక్ష మనుకంపకు హేతువు గాంగ. (బార్థనా 

లంపటు( డయ్యు మేనికి బలం బొడయగూడమి( గుందు వి పునికా. 70 

చ, కనుగొని యేల కుందెదవు కారణ మే మిది చెప్పు మన్న నో 

యనమఘ మహాదరి, దు(డ ననల్పకుటుంబికుండ న్వినష్టజీ 

1. న్మానవనాథ సైదియభి మానము దాల్చితిగాన, 
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నను(డను జావ(గోరి యిట వచ్చి తి దేమని చెప్ప నావు(డు 
న్మనమున నిట్టితెం పుడుగుమా యిని రాజు కృపార్దంచిత్తుండై. 71 

క. నే వే(డినకోరుకు లివి 
గా వన(గారాదు గానం గారుణ్యముతో 

నీవిపుని రక్షింపను 

దేవీ పొమ్మనుచు. గామధేనువు నిచ్చెళా. 72 

ఉ. ఇచ్చి నభఃస్థలంబున సు రేశ్వురు. డాదిగ దేవసంఘము 

ల్మెచ్చంగ6 దొంటిమార్గమున మిక్కిలి వేడుకతో నవంతికి 
న్వచ్చె నృపాలు( డిట్టి గుణవైభవ మింకిట( గల్లెనేని సీ 

విచ్చట వచ్చు టొప్పు మను జెశ్వర యుక్రమునీ వెణంగవే. 

క. నావుడు విని యుజ్ఞయినీ 

భూవల్రభుసద్దుణములు పొగడుచు హితులకా 

సేవకుల వీడుకొని భో 

జావనివల్లభుండు నిజగృహంబున కెరిగెకా, 74 

వ. మజియును గతిపయదినంబులు జరిగిన. 75 

-—* ఇరువది యేడవ బొమ్మకథ $n 

క్, ఆ|కూరవరదు రణరం 

గ(కీడాశమితవిమతు( గమలారమణుం 
జ|కీళశ్యరపర్యంకుని 

జకాయధభరణు దుగ్గసాగరశాయికా. _ 78 

మ. ఆతితాత్సర్యమునం దలంచుచు నిలింపాధీశభ|దాసన 

స్థితికై సంపద పెంపుమీఅంగం గృతాశీర్వాద భూనిర్దరా 
న్వితుడై భోజవిభుండు డగ్గజునెడ న్వీక్షించుచు న్స ప్తవిం 
శతమద్వారము నొద్ద బొన్ము సుజనాళ్చర్యంబుగా నిట్టనుకా. 77 
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ఉ. పూతచరితు సాహసవిభూషణు( బోల( జరించుచోట దుః 

భాతురు( డైనవా(డు తనకబ్బినయీగికి. బాతు డంచు నే 

జాతివిభేదము న్గుణవిచారము సేయక యిచ్చునట్టి యా 
దాతృగుణంబు లేక వసుధావర నీ కిది యెక్క-శక్యమే. 78 

శా. పాతాపాత్రవివేక మంచు ధనలోభం బెక్కడంజేయు నీ 

ధ్యాతి స్నీతులు గల్గుంగాగ ఘన చింతాభిన్ను( డోవాండెస 

త్సాతుం డంచు నెజుంగు టౌప ననుచుం దత్కాలదానంబుల 

న్మితత్వంబు వహించు సర్వజనులు న్మెచ్చంగ వా డెల్లెడకా, 79 

మ. వివరింతు న్విను తద్దుణంబు ఒఖిలో ర్వీనాథసం సేవ్యు డ్ 

య్యవనీపాలకు( డొక్క-రుండ పరదేశాలోకనాస క్రి యు 

త్సవమై సొంపు నటింప. [గుమ్మరుచు. (బాసాదోజ్జ్వలం బైన చం 

దవతీదురము గాంచె. 'గాంచికి సమానంబె వెలుంగొందగకా. 80 న్ సా ట్ర 

ఉ. ఆపుర మ|దిమీ(ద వివిధావరణంబు ననేకలోకసం 

దీపితమధ్యమం బనుగతి పకటికృతసోమసూర్యవీ 

థీపరిణాహరమ్యము నతిస్థిర భూభృదుపా శయంబునై 

గ్రీపతియాజ్ఞనుండు నది రెండ వయబ్దభవాండ మోయనకా. 81 

ఊఉ. ఆనగరంబు సొచ్చి నవహర్మ్యనిరంతరరమ్యవాటికం 

బై నవణికృథంబున ననంతసువస్తుసమూహదర్శనే 
చ్చానిరతిం జరించి మణిసంఘటితంబగు నొక్కదేవతా 

స్థానము! జేరి భికుకువిధంబున నచ్చట వ్మిశమింప(గకా, 82 

రై + చెంగావి వలి పెంబు(6 జెలువార ధరియించి 

చలముగామేన గంధంబు. బూసి 

గ్ా 

‘Ll గాంచికెనయైరాజిల్దుచున్నుండగ కా. 
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తిలకంబు క స్తూరి( దీర్చి జొదుల. గలి 

గొట్టుల( బొడవుగా( గొప్పువెట్టి 

కందుదుప్పటిగప్పి యందియ డాకాల!ఈ 

గీలించి పువ్వులకోల వట్టి 

నిదమౌ కుచ్చుల 'యుద్దాలు కిట్రని 
యణ | ణి (శద) 

[మోయంగా నుల్దాసమున ( జెలంగి 

ఆ.వె. నలువు రేవురుసంగడీ లెలమితోడ. 

బోశలాకులు “నోటిలోటోసికొనుచు 

జాణతనమున నట్టహాసములు నొలయ( 

బెచ్చు రేగుచు(గొలువ(గావచ్చెనొక (డు, ‘8g 

UX . వచ్చి గుడిసౌచ్చి యందజు 

దిచ్చులు తనతిండికొ అకు ది పులు వెట్టణ 

మెచ్చుచు వేడుకయాటల 

నర్చోటం (బొద్దువుచ్చి యల్రన మగిడెళా, 84 

i 

క, మజునా డు పెదవు అండ(గ 

నెజీచెడి వదనంబు వాడ “నిసృత్యముతో 

అుగో(చి గట్టుకొని క 

మృ్మణ వచ్చెన్వాండు దుఃఖమలినాకృతియై. శరీ 

ఆ.వె. వచ్చి వెచ్చనూర్చి యన్పోట' గూర్నున్న 

వాని జూచి మనుజవల్లభుండు 

సీవు నిన్న రమ్య మౌ వేషమున వచ్చి 

నే(డి చేల వచ్చినా(డ వనిన. 68 

1, ఉద్దాలు = చెప్పులు. ఉద్దాలు[మోవ.(గా నుల్హాసమున జ్ొక్కి యొయ్య 

జేరి 2. నొడిలోన( బోసికొనుచు. తి. దిపులువుట్టన్. 4. నీచత్వముతో. 
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సీ, చెప్పిన దీన నే సిద్ధియా నట్టయ్య 
నడిగిన నాకిది యడ(పనేల 

మేటి జూదరి యన వాటమౌ తివుటమై 

నాడుచుండుదు నే నహర్న్షి శంబు 

దృష్టి యేమ అక 'నందియు జోగరంబును 

దిగయును గాళనా( దేటపడిన 

యచ్చులలోన నే యచ్చైన. గైకొని 

మాటలాడిన యట్ట వేటుగలుగ+ 

ఆ.వె. దల(పుగతి వచ్చు(గోరినదాయమన(గి 
శరునిజూదము వీనియచ్చొకటియన(గ 

గెలుపునాదిగ నొడ్డుచు గిలుబనేర్చి 

యెల్రపిడికిళ్ళు విడిపించియేనకొందు. 

ఆ.వె. ధనము గలుగ. జూచి తమకంబు పుట్టించి 

మొదల గల్వనిచ్చి పిదపగెలిచి 

నలువు రౌననంగ బలవంతు నైనను 

నిలువనా(గికొందుే నిమిషమునను. 

క. చతురంగంబున నే నతి 

చతురుండ( గరితురగమం[తిశకటభట[ప 
“స్థితి పరహ స్తము సేయుదు 
క్షితి మెచ్చంగ రాజు బంటుచే( గట్టింతుజా. 

88 

89 

1. సందియు జొగరంబును దిగ యునుగరయునా.నంటయు జాగరంబును, 

దీగయుగరము నై దింటబడిన.. 2, దాయమేసి. శి, నాచికొందు. 4 స్థితవర 
హస్తము, 
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వ, ఎక్కడ! గోరిన దాయము 

లెక్కువతక్కునలు గాక యే తేరంగా 
నెక్కటి నెత్తమ్మున గొ 

మ్యెక్కు-టియును నాడ నేన యెక్కటి. జుమ్మా, 90 

క, తగులు విరియెన+ గడు మె 

చ్చుగ నాడుదు( బులుల మూంటజూదంబులలో 

మిగుతఆంగ నేర్పరిబాగిడి 

తిగుటళా సొగటాల నే నతి ప్రొరుండ౯. 91 

ఉ. మేదిని నిట్టు జాణలకు మెచ్చగు నాటలు నేర్చువారితే 

నాది యనంగ నొప్పుచు నహంకృతి నిప్పుడు దప్పనాడి యా 

జూద మునందు( జిక్కి. విరసు ల్నను నవ్వంగ మేనివజభూ 

షాదిసువస్తువు ల్లెలిచినాతని కిచ్చి వివర్ణ మొందితి౯. రిల 

ఊఉ. దైవబలంబు లేమి గతి దప్పిన నర్థము గోలుపోయితి 

న్నావుడు బుద్ధిగా దని మనంబున కింవు జనింప* జేయ ను 

ర్వీ వరు డిట్టను న్వినుము వీజి(డిచేతలు మాను మేదినిజా. 

దేవతల నృజింపు సుగతిస్థితులాక్కట నీకు. జేకుజు౯. 98 

క. 'ధనమును సత్యము శౌచం 

బును నాదిగం గోలుపోవు భువిదుర్య్యసనం 
ఐని యెన్న(బడ్డ జూద 

మ్మున (బుంగుడు వంగుడౌట( బొందిది యగునే, 94 

క, జూదమున నలుడు చెడియెను 

జూదంబున నట్టిధర్మజుండును జెడియెకా 

1. ధనము యశమును సత్యంబును .. .(బుంగుడుబుంగుడొట-(బుంగుడు 

మగుడౌట, 
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(జూదమున ధాతువాదము 

వాదంబున( దొడర ౪ జేటవశ్యము గలుగుకా, 95 

ఉ హితుని తెజంగునకా హితము నిష్టము( జేకుణి బుద్ధి చెప్పితి 

న్మతి( బరికించి దుర్భక్ణసనమగ్ను(డవై చెడకుంటి వేని సు 

స్థితి యొనగూడు లోకమున! దేకువయుం జెడకుండు నన్న నా 

కిత్రవవరుండు నవ్వి యదిగేలిగ జేయుచు బల్కె_( బౌఢుండై. ౪6 

ఆ.వె. ద్యూత కేశిరసము (తోవ యెణుంగక 

పలికె దీవు వెడ(గుభావమునను 

3వలనుగల్లి వాడ( జెలమనీరము మాడ్చి. 

దీన నర్థ మొదవు తెరువు పుట్టు. 97 

క. ధనలాభంబు బురాణము 

వినికియ వాద్యంబు యోగవిద్యయు శాస్త్రం 

బును సంగీతము గావ్యం | 

బును నాటకములును జూదమున కెనయగునే. 98 

క, గలుపుతమకమున( జితం 

బలరంగా€ గపటజూద మాడక యెవ్యం 

డలసు* డయి చనియె భువిని 

షృలజన్ను(డు వా(డెకాడె పసరముభంగ్కా, 99 

క. *ఒకరూక వట్టి పది వే 
లకు నొడ్డుచు నాడినట్టిలాభము గరద 

1. జూదమునం జాంబూనదవాదంబున. వీ. కితవరు(డల్లనవ్వి. కీ. వలను 
గల్లియాడ 4. ఒకమాడపట్టి. . .నెరదప్పక-గొండ్రందణు, గాం(డనుడుకు. 
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ప్పకయిత్తురు( గొందనువరు 

లకటా జూదంబులోన ననృతము గలదే. 160 

ఉ. ఆట జయంబు(జేకొనిన నర్థము చేకుజు దాన మేటిగా! 

నోటమి(జిక్కి దవ్య మిడనోపని పేదల కడ్డమౌచు మా 

జాట భజింప ధర్మ మగు నంతన మోక్షము గలు గావునం 
దోటికి జూచువార లిధి దుర్యుసనం బన నమ్మవచ్చునే. 101 

ఊఉ. హితభావంబున బుద్ధి" -చెప్పితివి నాొకిప్టంబుగా దాట సం 

తతము నృంతసమంద, జేయు నొకచో దై వంబు దప్పించినళా 

మతి వేజొండుల కెక్కూనే ధనము సంపాదించె( బూర్యంబున 

న్మతిమంతుం డనురాజు బుద్ది జని సన్మానంబుతో నుండెనే. 102 

జావ మతిమంతుని కథ === 

ఉ. నావుడు. దత్కథావివరణంబునకుం జెవి యాని భూవరుం 

డావిధ మెర్పడం దెలుపు మన్న దురోదర శీలు? డిట్టనుజా 

దేవసమాను(డైన జయదేవుడు నా ధరయేలుచుండె ర 

త్నావశిసంజ్ఞ నొప్పిన మహానగరంబున ధర్మళాలి య. 108 

చ, ఆతనికి( గాంతిరేఖ యనునంగనకుం |బథ మాంశ గణ్యు( డౌ 

నుతు' డుదయించి బాలు డగుచు న్నయకశాస్త్రము లాగ మంబులుం 

గృతులు( బఠీంచి యోగములకీ లొకయింత యెణింగి సర్వస 

. మ్మతమగు నేర్పుకల్మి మతిమంతుండునా. దబర(గం బురంబునకా. 104 

మ. ఆతికాలంబున।? బెద్దయె నృపు(డు పుణ్యారణకవాసంబు (ప 

_.౨ప్రుతమైన న్నయభూషణుం డను నమాత్యుం బిల్చి తత్సమ్మతి 

న్సుతనిం బట్టము గట్టియేగె నట నస్తోకృపభావాఢ్యు. డౌ 

_ మతిమంతుం కిల యేలుచుండె. దనసామాజ్యంబు ష పూజ్యంబుగ కా. 105 

1. దానగామమా- దానదానగాదు పేరోటమి. 
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ర్, రత్నా కర మేఖల దన 

పత్నిగ( జేపట్టి సుగుణబంధురు( డనణా 

రత్నావళిలో నాయక 

రత్నంబై. తేజరిల్రెం (బజ రంజిల్లకా. 

క, రేలు నిగూఢాకృతితో 

వాలు సహాయముగ లోకవా ర్రలు( గీడు 

న్మేలును నరయుచు. దిరుగ(గ 

బాలుని నౌకనా(డు మంత్రి పార్థనచేసెకా. 

క, మేదినిలో సీనడవడి 

యాదినృపాలకుల చరిత మెనది నాకుం ' 
గాదనరా దొకగతి నిది 

గాదనియద నాత్మ నొండుగా? దల(పకుమీ. 

అ.వె. నేడు చెప్పవలసె నృపుడు సీజాతక 

మడుగునా.డు బుధుల కడను వింటి ' 

వినుము మొదలియంశమున( బుట్టినా(డవు 

చోర శిక్ష నిన్ను సో(కుననిరి. 

క్, రజనిసమయముల(దిరుగకు 

సుజనులతో, బొత్తుశే సేయు సోమకళాంకు 

నృజియింపుము హితులను మము 

బజలను జెపట్టుమిదియ ప్రార్థనమాకుజ. 

ఆ. వె. అనుడుబాలనృపతి యౌ (గాకయనియొండు 

బుద్ధిజూచ్మిబదుకుపొందుగాదు : 

10 

107 

108 

109 

110 



ర్కి) దశమాశ్వాసము 

గామకోపలోభగర్వమత్సర మాహ 

ములనెకాని రాజ్యబలముగొనదు. 

. కామకోధాదులు ని 

సీమముగా విడువకున్న జేటగు నొళచో 

నే మునినై యుండగ మతి 
నామీందను జోరదండనం బేల యగుకా. 

ఇది తప్పంజను టొప్పునంచు నడురే యేకాకియై యేగి భూ 
తదయాళుం డనుమౌనిబేత పభత _త్యజ్ఞాను(డై యంబికా 

స్పదమధ్యంబు నం బెక్కు_నాళ్ళు పవనాభ్యాసంబుతో నుండె ను 

న్మద సారంగకురంగ సంఘ పరిగణ్యంబౌ నరణ్యంబులోకా. 

పోండీమి చెడియును దనమది = 

వా(డిమి చెడనీక లబ్ధ వై రాగ్యుండై 

వాడ తినియమంగణునబదు 

మూ (డే(డులదా(కధ్యానమున నుండంగ కా. 

. ఒకనాం డేగురుదొంగ లంతికమునం దొప్పారు మందారోనా. 
మకమౌ దుర్గము లీల నేలుచు మహామ్మాపాలు(డౌ జీవర 
క్షకుకన్యాసదనంబు కన్న మిడువాంఛకా వచ్చి యద్దేవి క 
త్యకలంకం బగుభ క్రిభావమున సాష్టాంగంబు గా మొక్కుచకా, 

. లో కేశ్వరి నీకృప సీ 

శ్మాకాంతుని కూ(తురగు పకాశినిసొమ్ము 

ల్మాకద్బిన నంద లరెడు 

నాకల్పమునీకు నిచ్చి యరిగదము చుమీ, 

నాలా 

స] 

111 

కే [లి 

118 

114 

116 

118 

1. ములనెకాదు రాజుబలముచనదు.. వ, మూండేండులదనుక. మూండేం 

డ్రందా(క. 
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క, ఆని కానికె మైకొని చన 

దిననాథు(డు (గుంకె. దమము దిక్కుల నిండెజూ 

జనులు పనులుడిగి రారెకు 

రనువరులై తిరుగ జొచ్చి రానగర ములోకా. 117 

మత్తకోకిల. గాలిచీరయు నొల్కి.బూడిద (గద్దగోరును గొంకి యం 
గోలయు న్వెలుగార్చుపుర్వుల[కోవి ముండుల బంతియు ౯ 

మైలమందుల కొయ్య కత్తెర మాజుగన్నపుంగ త్రియు 
న్నీ లిదిండులు నల్జపూ'తయు నేర్పతోడుగ ముచ్చులుళా. 118 

క్, చప్పుళ్లాలించుచు దమ 

దప్పుకడయయచును జొచ్చి సందులలోనం 

జొ ప్పెజు(/గకుండ "నేగుచు 

జెప్పలుమాటైనడా(గురింపుచు(బురిలో కా. 119 

ఆ.వె. ఉలుకు [మగ్గునంత నొకచోట[మొదుల 

యట్రమెదలకుండి “యన్న కరువు 

కొదవియంతనంత గొదుగుచు లోపలి 
మెల(కు వరసి *కోటమలుకదా.టి, . 120 

ఆ.వె. పాలె మున్న వారిపై నొల్కిబూడిద 
మందు చల్లి పెర మగులు కొంత 

కూల (దవ్వి రాచకూ(తు రుండెడిమేడ 

క త్తిరించినట్టు గంటువెట్టి. 121 

క. తొడిదొడి( (గోవులపుర్యుల 

విడిచి దివియ లార్చి గంటి వెలు( గాలోనం 

1. నీగుచు 2, యన్నకదవుకొదివియంతలేచి. 8. కోటచలుకదాటి.. 
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బడీకుండ( 'జెలులుమాట(గ 

నొాడయని[కియనులుకు లేక యొకరు(డుసొచ్చెళ్లా. 

ఆ.వె. అదట నూర్పులరసి యాబాల నిదించు 

దెణజీంగియొయ్య డాయనేగి వాయు 

మీల( బుడికిపట్లు జాలరికై వడి( 

బుడికి పుచ్చుకొనియెం దొడవులెల్ల. 

న్స అన్నియు నౌలకు నందిచ్చునప్పుడు 

మును సంయంవరమున కనుచు డా(చి 

దండియపె నిత తపనీయమాలిక 

భుజము సోకిన దాని. బుచ్చుకొనుచు6. 

గన్నంబు వెడలి సంగడికాం|డ( గూడిన 

నందలు నుల్లాస మతిశయిల్ల 

దుర్గింబు వెలువడి దూర స్థలంబున 

సొమ్ముల తరబడి చూచునవుడు 

ఆ.వె. వెనుక(బుర ములోనఘనముగాణంతయ్యె 

నారెకులునుదివియలందికొనుచు( 

గల్పపుపై ననుచు నెల్లదిక్కుల జాడ | 

లరయ( జొచ్చి “ర పమతులగుచు. . 

క. ఆకలకలమున నిలువక 

యాకులులై పసిడి పేరె యధికం బనుచుఖా 

లో కేశ్వరికై గుడియా 

వాకిట( బాలుదును లోనవై చిరి [ముచ్చుల్. 

శ19 

122 

128 

124 

125 

aga. 

|. శాలమాటుగ-చెయ్యిమాటిడి శ రతిభయార్తులగుచు-రతి విహస్తు 
లగుచు, 

ల 
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అపసి(డిపేరు గుడిలో. 

దాపసు( డై నిష్ట నున్న ధరణీపతికం 

ఠరోపొంతంబున6 దగిలెం 

బాపంగారానికర్మ బంధముభంగి ౯. 126 

. తలవరు లంతలో( [బతిపదంబును జాడలు వట్టి వచ్చుచుకా 

బలబల( దెల్లవాటి గుడి పాంతము డగ్గటీ యంతలోన ని 

1శ్పలనిజగాతు(డై నియమసంస్థితు. డౌ మతీమంతు( జేరి త 

దళమున |వేలుచున్న నవకాంచనమాలిక( గాంచి యుగులై. 127 

(ముచ్చిలి రాచసొమ్ములివి మున్నుగ నన్నియు( దెచ్చి మౌనివై 

యిచ్చట నున్న బోవిడుతుమే వెస. జెప్పుము తోడిదొంగ లిం 

కెచ్చట నున్నవార లని యీడిచి చేతులు గట్టి మోందుచుం. 
దెచ్చి కడంకతో వసుమతీ పతిముంద జ, బెట్టి రాతనికా. 128 

. బీవరక్షకు( డను నీవు జీవంబు వో 

నాడక్ష చెప్పరా తోడివారి 

నెక్క_డనుంచితి తక్కినసొమ్ములు 

తెమ్మని కొట్టించి ధృతి యడంచి 

యొకయు త్తరంబు సీయక యున్న(జంపింప( 

గడ(గియు( దన పేరికడిమిదలణణి 

2కోపించి కాల్సేయిగోయించి వడలించె 

నాలోననొకవై వ్య, డతని [బోవ 

ఆ.వె. గరుణ నుడుకునూనె గాపించి వగయార్చి 
కూడునీళ్ళు నొసంగి వాడు(దేర్చి 

1. శృలమునివేషయోగమున సంస్థితు బి, గొంచుచు నతనికాలుంజేయు 

గోయించ__రోజుచునతనికాలుంజేయి, " 



దశ మాళ్యాసము శి! 

పాటిగుడిసెయొక్కచోట( గట్టించి యం 
దునిచి దినమునర యుచున్ననతండు. 129 

క. 'తనజన్మఫలము దష్పునె 

తను వెడలినమీందనైన( దప్పదు నే6డీ 
యనుభవమునం దీర్చెదనని 

మనమున. దలపోసి యాత్మమరణంబుడిగెకా, 180 

శా. ఆవైక్యో త్రము |పోపునకా (బదికి పుష్టాకారు' డై రాత్రి నా 
నావైచి|తి ననేకరాగముల గానం బింపుగా( జేయంగా 

దేవత్రీ,కియ మేడనున్న నృపప్వుత్రీరత్న మాలించి కా 
మావేశంబు భజించి దాది నటకుం *బ్రార్థింప( బుశ్రెంచినకా, 181 

లలు . అది వచ్చి యాతని యాకార మీక్షించి 

మది రోసి [కమ్మజ సుదతి. జేరి 
యిల(గల రాజపుతుల నెల్ట మెచ్చక 

యుండి నీ విప డామొండివాని( 

దెమ్మని పుచ్చితి కొమ్మ నీవెజణు(గవు 
నగుబాటు గాకున్నె జగములోన 

ననవుడు నమ్మక యాబాల తానభి _ 
సారికాకృతి గూఢచారి యగుచు 

ఆ.వె. వచ్చి చూచి దుఃఖవహ్ని చే (గాగుచు 

దెలివి సెడక దేహదీపి మెజయ 

నఆఅక(బడిన పసి(డితెజ (గున నున్న యా 

ధీరచిత్తుని జయదేవసుతుని. 182 
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1. జననఫలముదప్పనె యీ, ది, (వార్థించి...-న్నర్థించి. 
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క, చూచి తను మజచి పెబడ+ 

జూచిన నాదాది నిలిపి మోణీపతికి౯ా 

నీచందము చెప్పి తదా 

జ్రోచితగతి నితనిం గూడు టొప్పు( గృకాంగీ. 

వ. ఆదీయునుం గాక. 

క. మును నీవు స్వయంవరమున_ 
కని డాచిన కనకమాలికాభరణం బీ 

తని ముట్టి వచ్చె. గావున 
నొనరినపతి యిత(డె కొంగ నొప్పుం బదమా, 

చ అని మగిడించినం దిరిగి యంతిప్పురంబు కేగి మీన కే 
తనుం డభిమానముం దగవు( దాల్మియు సిగ్గు నడంప( దెంపున౯ా 
జనకుని వేడి నీవు నను( జంపినపాపము నొందువా(డ వీ 

పని కెడచేసితే ననుచు. 'ార్భన యేర్పుడ' జేసి మొక్కి నలా. 

మ. అకటా పేరును బెంపు సొంపు నతిరమ్యాకారముం గల్గువా 
నికి నే నిచ్చెద నంచు గారవముతో నిన్నుంప నీ విటు వం 

శకళంకం బొనరించి తీవు మొద లెంచం గోర వీమొండివా 

నిక మోహించితి మాకు జిచ్చిడితివో నీవేల మేమేటికి౯ా. 

క. అని పదరు టియ్యకోలు గం 

జని సఖులును దాను వెజపు సమయించి (వకా 

శని మతిమంతుని దోడ్కొని 

తనమేడకు( దెచ్చె [బజలు దను నవ్వంగకా, 

ఆ.వె. తెచ్చి జలకమార్చి దివ్యాంబరంబులు 
గట్టనిచ్చి మంచిగంద మల(ది 

188 

184 
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1. (బార్జననేర్పడ( జెప్పిమొక్కినళకా. ౨. నేగి. 



దశమాశ్వాసము 

యిష్ట భోజనమున దుష్టి గావించి యా 

కొమ్మ తన్ను నతనిసొమ్ము( జేసె. 
చ, అంత. 

క. వెఐ పుడిగి యతడు రతికళ 

లెలుక పడంబొదలుతివుట హృదయముగర(గ౯ా 
నరకంబడియును జవిగల 

చెఅకు[ కియం దీపులుట్ట జెలువం గల సెన్, 

వ. ఇట్లు కలసి సతిపతు లుండునంత. 

క. ఒకనా,టిరాతి తేజః 

(పకటాకృతు లిద్ద అనిలపథమున డిగి మే 

డకు వచ్చి నిలిచి రాజా 

లిక పతిపానుపుననుండి లేచి తలంగన్. 

౭ = నిలిచిన వారి యుజ్ఞ్యల దివ్యతేజంబు 

చూచి దిగ్గన దాను లేచి యచట 

నిద్దణ( గూర్చుండ నిడి యర్ననము లిచ్చి 
యేల విచ్చేసితి *రెవ్వ రనుడు( 

గార్యంబు నాచేతమఘటేయించు విఘటించు 

సీ వంత తా నెంతనిలువుమనుచు! 

గలవాంబు బుద్ధికి గర్మంబునకు నైన 
నిం|దుండు మాన్పించి యటకు(జుచ్చె 

ఆ.వె. నీవు నిర్ణయింపు దేవేం[దునానతిం 

[దోవరాదు శిక్షితుండ వీవు 

ఢీ2క 
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142 

1, రెవ్వరేమి, కార్యంబు నాచేత ఘటియింపంగా మది(దల(చి వచ్చితిరది 

తెలుపుమనిన. 
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బుద్దిఘనమొ కర్మము ఘనంబొ చెప్పుమా 
యేను బుద్ధి. గర్మమీత( డనిన. 

వ. అతడు విని బు దికర్మంబుల కిటినియి. 
ధి అ 

ఊఉ. ఎంతటివాఃడ నేను దివిజేం|దునియానతి నన్ను (గూర్చి మీ 

._ యంతటివారువచ్చిన( గృతాద్ధండ నైతి ఫలానువృత్తి మీ 
పంతము మీరెజుంగరె శుభం బశుభంబును గూడి చేయుచో( 

గొంతయు. గీడు లే దుభయకూటము గాదె ఫలంబు పట్టునకా. 

ఆ.వె. బుద్ధి దెవి సీవు పొందుగా నిలువక 

కర్మఫలము లెట్టు గదియు నైన 

దండి కర్మ మీవు తనయవు మీతండడి 

యెక్కు డైన నీకు నేమికొజంత. 

క దుర్మార్గునకును బుద్ది స 

ధర్మునకును విధికృతంబు తప్పదు “బుద్దిః 

కర్మానుసారిణీ” యను 

మర్మము చెప్పుదురు నీకు మణియొక తెరువాః 

క, మును బుద్ది [దోవంజాలని 

నను దృష్టాంతముగ నమరనాయకు( డిటకుం 

బనీచె నను. జూడ జగడము 

పనిలే దని యొడంబడంగ. బలికి వినతు(డై . 

ఉ. చే టటుదప్ప లక్ష్మి నిరసించి వనంబున మౌనినైనచో 
నాటున౭ గాలు౬ జేయి. జనునాపద( [బాణము శీపినుంట సీ 

జోటియ వెంట వచ్చుటయుం జూడ నయు కము లైన వింక నే. 
పాటుల బెట్ట జూచెదవొ బాపు, విదీ! నిను మీ వచ్చునే , 
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1. విడ్వడ, విడ్వక, 
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దశమాశ్వాసము 

అని వినయో క్రిగా( బలికినంతనె కర్మము బుద్ధియం గడం 

కను దెరు వేది మాకనుచు( గ్లైకొని యొక్కటి యౌచు నిర్ణయం 
బునకు( బణంబుగా( గడు( [బమోదముతో నమృతంబు దెచ్చి పో 

సిన నతికాంతిగా నతని చేయును గాలును వచ్చె. జెచ్చెరకా. 

= ఈగతి |బోచి వారు సన నీవల బాలిక యేగి వాస్తపా 

దాగమన [ప్రకారము [పియంబుగ( దంికి( జెప్పె నాత (డు 

న్వేగమ వచ్చి యల్లుని నవీనరతిపియుం జూచి యాత్మపు 
త్రీగుణభాగ్యసంపద నుతించుచుం గౌంగిట( “జేర్చె నాతనిజా. 

. ఆతనిచరిత్రముం దెలిసి యత్యనురాగముతో నతండు దా 
సుతరహితుండు గాన దనవోణికి నాతని రాజు.జేసిన 

న్మతి నతిహృష్టు డౌచు మతిమంతు.(డు తత్పురి యేలుచు న్నిజ 

క్షితి కరుదెంచి మం|తికుల సేవితు(డై సిరు లొందె( గావునజా. 

. నీవెరవును నావెరవును 
దై వగతిం గాని కొనదు దయ గలిగిన నా 

[తోవల నాడుచు నుండంగ 

సీ వర్ధమ్నుపాపు గమ్ము హితభావమున౯. 

. నావుడు నట్టకా( గావింతు నూజడు 
మని వాని ననిపిన యవసఠ మున 

బరదేశు లిద్దణు భాషించుచో నొకం. 

డిల యెల' గుమ్మరి యిం[దకీల 
0 | 

నగముపె నున్న మన స్పిద్ధి యనుదేని( 

జూడ మెతిమి విశసులము మనము 

అవ్షదిక్కుల నున్న యమ్షభైర వులకు 

గషాంగరుధిరంబు లర్చనముగ( 

425 

151 

162 

158 

154 

1. జేర్చి( జెచ్చెరన్, 
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ఆ.వె. జేసి కంథర కసి కంబు బలియిచ్చు 

జనులకోర్కు- లెల్ల శ్రి యిచ్చు 

నమ్ము (డనుచు శాసనము|వాసియున్నది 

1యచటియా[త సేయ నరుగమకట. 166 

క. అని పలుక(గ వృత్తాంతము 

విని వికమభూవషణుండు విస్మితు(డె వా 

లును మగతనముం దోడుగ( 

జనియె న్మునుచనిన సవ్యసాచికి నెనయె. 156 

చ. అట చని కాంచె భూమవరు( డర్జనసిద్ధితపోనుకూలముం 

గుటిలకిటిద్విపారిమద కుంజర సేవిత సానుమూలముం 

జటులగుణ చ్చటారటితసంయమిరక్షణపుణ్యశ్రీలముం 

గటక మణీద్యుతి పకటకందర కూ లము నింద కీలముకా. 157 

చ, కని గిరిమీ(ద నున్న గుడికందువకుం జని యందు( దీర్ధమ 

ఇన మొనరించి వచ్చి కొనసాగ(గ దేవికి భైరవాదికం 
బునకు( (వీయంబు సేయ( దనమూ ర్తి వధింపను వెడ్క_ఖడ్ల మె 

త్తిన( గరుణా[పసన్నయయి దేవత యాతని నడ్డ పెట్టుచు ౯. 1568 

ఊఉ. ఇచ్చకు వచ్చిన ట్లివర మేమటి వే(డుము కా దనాక నీ 

కిచ్చెద నన్న *భూమివరు. డీవు ననుం గరుణించితేని యే 

యొచ్చెము( జూడ కాడుచును నోడుచు నిర్ధను. డౌచునున్న యా 

దిచ్చున కెల్పకాలము నతి దవిణం బొస(గం దలంప్పమా. 159 

క, అనీ వేడి యతని కర్ణము 

తనీయ(గ నిప్పించి సమ్మదంబున, బురికీం 

Rg 

1. యచట(జూడ(బోదమనుచునిట్లు 2. నాపవలయేశ్వరుండుం గరుణించి 
తేని. 
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జనుదెంచె వికమార్కు-(డు 

తనతిరుగుడు సర్వజనహితంబి నెగడజొ. 160 

ఉ. వెంచల( జెర్యులకా బయల వెన్నెల రేగట(జెట నె న వం 

చించక యొక్క చందమున! జిన్సు_లు మున్నడం బంచినట్టు వ 

ర్షించు నవాంబుద6బు[ క్రియ జీవన కారణ మౌచు లక్ష్మీ పా 

పించిన నెల్లవార లకు( బెట్టినయాత+ డే దాత గావృుగళా. 181 

క. నీ కింత దానచతురత 

లేకునికిని దీని నెక్కలే వనవుడు న 

టాక రించి యతండు హిత 

లోకము గొల్వంగ మగిడి లోనికి. జనియెకా. 162 

కా, దుధానాయక మానసాంబురుహసంతోష|కియాహంసు నం 

తర్గ్వూఢస్థితవై రిదానవవిభేద కీడనాపొఢు స 

న్నా రారూఢమునీం| దచింతఃనిజనామసోముని |నక్షిత 
గ న్ ఫ్రీ సట 

సఠాకః।పతి నిందిరారమణు( గంసథ్వంసి దార్యధ్వ్యజు ౯. 148 
Rye క్ష 

శ్రా హ స్తన్య ససువర్ణభూఢర ధనుర్ద్యాపన్న గాకర్షణో 

దస్తాంభోని ధికన్యకార మణ బాణా గాన లాఫ్ట్రష్షదె 

త్యసోమాశ్రయదుర్గనిర్లతకురంగాజీగణాగణ్యచ 

తుసీర్హో దకళాంతకో పదహనుకా సోమార్క- వహ్నీక్షణు౯. 164 

మాలిని. దురితవహారచరి[తా తోషి తాత్మీ యమి[తా 

"పరుషజనవిదూరా భ కరశతావిహారా 

స్థిర తరనిజకీ ర్రీ దేవతాచ [కవ ర్తి 
పురహరహరిరూపా బుద్ధసిద్ధస్వరూపా. 

గద్యము. ఇది రాయగజగంధవారణ వై రిమండలిక ఖేకథణీంద వీర ఘోట్టవి 
భాళ కళింగ దేశనిరూమధామ త్యాగనాగార్జున కర్ణాట |ద్రవిాంధ మహా 
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రాష్ట్ర్రభూపాల రూపనూపురసుందరచరణారవింద సనద పోలిపుర వరారీ 

శర వెలనాటి పృథ్వీళ్యర రాజ్యసముద్దరణ కొబవి వెన్నయామాత్య 

పౌత్ర హరితసగో త పవిత సకలసుకవిమి|త కసువరాజతనూజ గోప 

రాజ[పణీతం బైన సింహాసనద్యాతింశిక యనుకావ్యంబునందు వ్మికమా 
ర్కునిదివ్యసామర్శ్యంబును సర్వదాతృత్వంబును మతిమంతోపాథ్యానంబును 

సాహసాంకు సర్వోపకారత్వంబు నన్నది దశ మాశ్వాసము. 

౮౭౦ -PYY 



శ్రీరస్తు 

నీంహానన ద్వాతింశిక 

ఏకాదళాళ్వాసము 

క. భీసహితకంఠభూవషణ 

వాసుకిఫణర త్నరు చిర వపురర్ధకృతా 

'వాసనిజతోషమయ గౌ 

రీసఖ్యవిహారి నిందు రేఖాధారికా. 1 

= కరువదియెనిమిద వ బొమ్మకథ 

మ. కడుభ క్రీ న్మదిలోన నిల్పుకొని లగ్నం బొప్పుగా' గూర్చి పెం 

పడర న్వి(ప్రులు తన్ను జేరి కొలువజా హర్దానుకర్షంబు టే 

ర్పడ నాభోజమహీవరుండు మజియు నృదాసనం బెక్కున 

య్యెడ( బాంచాలిక యడ్డ పెట్రి మటి సభ్యేష్టంబుగా నిట్టనుకా. త్రి 

చ. |పియమున నిల్వరింపక గఫీరగుణం బీటు లుజ్జగించి సం 
శయ మగునుద్యమంబునకు( జూగిన నేల ఫలించు సీకు ను 

జ్ఞయినినృపాలుభంగి నతిసాహసము నృకలోపకారముజా 

దయయును లేక యిచ్చట( బదం బిడవచ్చునె భోజభూవరాో, _ 8 

చ. ఆతనిగుణంబు లెట్టివని యానతీ యిచ్చెదవేని నిల్చి సీ 

మతి నిక నాదరించి వినుమా వినిపించెద( గొంతకొంత యు 

ధ్రతపరిపంథి కుంజర విదారణసింహపరా[కము నృత 
2 కతుసఖు నా ర్రలోకహితకారణు నెట్టు నుతింప నేరుతుళా. 4 

1. వాసమయతో షనిజగౌ. 2. క్రతుసుఖసఖ్యునా ర్రహిత...నా ర్రమ ర్యహిత 
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ఉ. యాచక పారిజాత మని యర్గులు దన్ను నుతింప( ద్యాగభో 

గాచరణంబునం బర గి యబ్బులు మేరగ నుర్వియెల్ల సం 

కోచము లేక యేలుచు నకుంఠితవ్మికము( డై విదేశముల్ 

చూచుమనంబుతో నతడు జోగివిధంబున నేగి యొక్కండున్, 

ఆ.వె. గురిజపేరు లజుత( గొమరారధరియించి 

యడవిమొల్లల గురలందు. జెరివి . 

పాజుటాకులు మొలబాగుగా(గటి యే 

తెంచుచెంచుసతులణాంచికాంచి. 

క, మాకందములును రకా 

శోకములును జంపకములు సుర పొన్నలు నా 

_లోకించుచు. [బియపడీ నర. 

లోకేశుం డొక్కవనములో( దిరుగంగజా. 

. ఆతని |పతాపాగ్ని నవమానితం బైన 

పగిది బింబమున.( దాపంబు వొదల 

నంభోజహితు (డు మధ్యాహ్న కాలంబున 

నిప్పులు వర్షించుచొప్పు దోంప 

సర్వజంతువుల కసహ్యంబుగా మహా 

నగము లెండ6గ నెండ నిగుడజేయ( 

బలుచనయ్యును జౌటిపట్టులు వే(డిమి¢ 

గసవులు మొదలారగమర(జొచ్చె 

రైటు 

ఆ.వె. వివాగకులము తాము విహరించుతరువుల 

కేగ కీరములను నీంగంొడంగె 

వడ ఘనంబు గాగ వాయువు వీతేర 
జుగము శూన్యమైన చంద మొందె. 



ఏకద శాశ్వాసము శ్శ్రీ 

క, ఆవేళ జేదచెంచుల 

కొవాసం బైన పల్లెపాంతంబున భో 

యావితతము లగు సురిగల . 

“కేవ బర్మిశమము దీర్చి కితిపతి నిలిచెలా. 9 
చ. ఆట పరదేశికు ల్నలువు రధ్యపరిశ్రమభేదభఖిన్ను లే. 

నిటలములందు( బేంజెమట 'నిల్యక చెక్కులు జాజి నెండచే* 
గటముల ర క్రకొంతి నధికంబుగ జొత్తిల దప్పి నోష సం 

పుటములు వాడగా వగరుపుట్ట(గ వచ్చిరి వెచ్చనూర్చుచున్, {10 

క. వారిం గ్లెకొని శీతల 

వారిం దృష దీర్చి గార వముతోడ ఫలా 

హారంబులొ సి కుత్చరి 

వోరం బొనరించి యల౧త యంతయు. దీర్చెన్, it 

క. సమనంతరంబ మీ కీ 

కమమున జెట్టలయనేల ఫర్మొంతపరి 

[భమణమున నింత పుట్టునొ 

విమతులు వధియింప(గడ(గి వెనుదగిలిరొ కో. కేజి 

క, నావుడు నొక్కరు( డాతని = 

భావజ్ఞుం డనుచు మిగుల? [బబుతించి నిజం 

వీవ 'మెజింగితి వట్లొ . 

నావిధ మేర్పడంగ 'విను భయంకర మరయకా, . 18 

క. ఈతల మూ-ండామడలం | 

దాతతముగ మాల్యవంత మనుగిరి మెణఅయు౯ా 

వేతాళశనగర మనంగ( గి. 

రాతేశ్యరు( డేలునొకపురం బున్న ద దటకా, 
rr 

1 నీళులుమేనులజొజ. 
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ద, 

ox 

er 

లి సింహాసన ద్వా(తింశిక 

దయ యొకయింత లే దచట ధర్మము పేద్రా) బ్రానరాదు పాణసం 

శయము విదేశి కయ్యెడ రసాలవసాంతమునందు శోణిత 

[ప్రియ యను నొక్క దేవత యశఖీష్టవిధాయిని భీషణోన్న తా 
లయమున నుండు. గొండరికులంబున కెప్పుడు నింటివేలు పే, 

య 

ఏము విదూరయానమున నెంతయు. శిక్కి యనంతరంబ వి 
శామపదంబు గోరుచు రసాలసుశీతలమెన దేవతా 

ధామము చొచ్చి చండికకు దండనమస్కతు లాచరించి యా 

సీమనె యుంటి మొక క్క. వలచేరినపకులభంగి నజ్జతజా. 

ఆయెడ నగరము దెస న 

న్యాయత( బోనీక పట్టు డరికట్టుండు వే 

డాయుచు మెడగట్టుం డని. 

కూయిడ( బెను అంతు పులి గుండియలదరజా. 

. చందనకుంకుమార్హిఘనసారన వాక్షతపాత్రహ స్త యై 
సుందరి యోర్తు భూషణరుచుల్మెఅయ న్వనలక్ష్మి పోలిక 
న్ముందజి నేగుదెంచి గుడిమోసల(దూజుచు మమ్ము. గాంచి చూ 

 డిందయ దొంగ లింప( బలికెం బలుకు ల్మది కింపువుట్ట(గజా. 

. వెఅవక యున్న వార లిట వెల్టీతనం బీది గాబె కొండరుల్ 

చుజు కొకయింత లేక 'మనుజుం దమదేవత కిందు నిత్యముం 

జెజు పొనరింతు రిప్పు డది * సేగి విదెకల( బట్టుచున్న వా . 

రెణు(గ(గ జెప్పితి న్వెడలి యేగుండు (పాణము సడ్డ గల్లినకా, FF 

. అనవుడు నేము నాత్మహృదయంబులు మిక్కిలి. తల్పడింప( జ | 

య్యన వెలి కేగి వాకిట భయంకర మైన. దదీయపశ్చీమం 
బున, గలుకోట యెక్కి సురపొన్నలు నేపెలు _నున్నతో(టలో, 

గనుకనిం బాణి హ్ కమ్మటి చూచుచు బమ్మరించుచుకా. 

15 

16 

18 

19 

ల 
1. మనుచుం. . జోగివిదేవల.. 
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మ. నడుమ న్నిల్వ(గనోడి యీారములలోన న్ముండ్ల గండ్లం చడం 

బడుచు న్రచుచు రెండుయోజనములుం బాణాపదందా(టి కా 

Yn 

gm 

అడవి స్నిరముపట్టు గానక నీరావోరవ్యథం జిక్కి. యి 
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క్కడ( బుణ్యాత్ముని నిన్ను( గాంచితిమి సౌఖ్యం బయ్యె భాగ్యంబునకా. 

. పోయెద మిక నీవా 

కోయల నగరంబు పొంతకుం జనవల ద 

న్యాయులు వాండడని చెప్పుచు. 

జోయిరి కుతుకమున జనవిభుం డిటకదలెకొ. 

. అంతట? గాంచె నాత(డు నిరంతర పర్ణ ఫల[పసూనని 

శ్చింతము రామపాదసర సీరుహచిహ్న నితాంతర మ్యప 

ర్యంతము భూర్హపుత లిఖితోపగతోత్సుక కిన్నర పియో 
డొ 

దంతము పుండరికహరిదంతదురంతము మాల్యవంతముక. 

, ఆపర్వతంబు చేరువ( 

బాపాత్ములకెల్ల నునికిప ట్టగుపుర మా 

భూపాలు(డు గాంచి తదీ 

యోపాంతవనంబులోని కొయ్యననేగెకా. 

. ఆచ్చట నొకసరోజాకరంబున( గృత 

స్నానుడై దేవతార్చనకు నేగి 

నిచ్చలు (గొ తయౌ నెత్తుట జొ త్రిల్లు క 

రంగంబు గల గుడి రాజుచొచ్చి 

ఖడ్డంబు మాతులుంగ ఫలంబు నభయంబుః 

బునుకయు నంకుశమును వరంబు 

సురియయు సూ[తంబు( గరములధరియించి 

శోణిత్మపియ యున్న సౌంపుచూచి 

పవి 

లిపి 

డత 
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ఆ.వె. యా[గదేవత యని యూహించి తలంకక 

{గ 

ర కపుషృము లనుర క్రితోడ 

నొనర( బూజబేసి వినుతించ్శిపణ మిల్లి 

యచటంగొలిచియున్నయవసర మున. లలి 
. ఆనగరంబుదెసనుండి దిమ్ము రేంగినయట్టు !తూంగొమ్ములు( బువ్వనం 
[గోవులునుం ద ప్పటలును డక్కులును బెక్కువవిధంబుల దిక్కులు చెవు 

డుపలుపుచు [మోయ నవ్వాద్యరవంబునకు బాసట యె తమ యార్చులుం 

బెడబొబ్బలును గొరిగ హ్యూరంబుల నుపబృ్బంపాతంబులుగా గంధపుష్పార్చి 

తుం డగు నొక్కదీనుని నడుమ నిడుకొని కుజుచ *కాసకోజలు మెజు 

యించుదు బరికెతలబ కజకు(గొండరులు సనుదెంచిన నప్పరమకారుణి 

కుండు. 26 

- దీనుని నేటి కిచ్చటికి. దెచ్చితి రింతట దేవి మెచ్చునే 
మీను (డు దుర్చలుండు జడు( డేడ్చెడి వీ. డవలక్షణుండు మీ 

రీనరు( దెచ్చి చూపి జగదీశ్వరి ని ట్రడికింప( జూతు రే 

యేనుంగు చిక్కెనేని మణి యెంపలిచెట్టునం గట్టవచ్చునే. 27 

పీనిం బోవంగనీం డిదె 

నే నుత్తమకులుడ మాంసనిబిడుండ( [బియస 

న్మానసుండ నన్ను నరబలి 
గానిచ్చీన దేవి మెచ్చు. గరుజం (బోచుకా. వడి. 

. అని యద్దేవికి నుదేకంబు పుట్ట వాని నిరసింన తాను మెయికొనిన నాటో 
యలు నీకొండీనినే చంపించుట మే లని వానిని విడిచిపుచ్చి యతనికి నట 

1. తూగొమ్మలునుం బువ్వనగోవులునుం ద ప్పెట్టుం దింట్లును ఢక్కలును అ ల 0 
(దింట్లును అనుటకు, నుంట్టును అనియు) £ కాసలతోగొఅకలుమెరోయిం. 

లి వెంపలి చెట్టు అని వాడుక, యెంపరి యని మిందు | పయోగము. 
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గంధపుష్పాక్షతాదు లిచ్చి డేవిచేరువ గమ్మని యతని ముందట నిడి 

తలంగిన. 29 

ఆ.వె. మెచ్చుగాగ నిట్టి మెకము 'సాళించెడ 

ననుచు (జండిమం|త మొనర (జెప్పి 

పూజకుం డొకండు భూమీశుతల [దుంప 

బెడిదమైన వా(డియడిడ మె తె. 8G 

క. ఆతని (పభావమున౬ బరా 

హతయై తదుణము మెచ్చి యయ్యెడ నాదే 

వత యడిదము గొని మతినా 

తతమగు రోషమున వానితల దెగ నడిచెళా. త్! 

శా. ఆపాపాత్ముని నట్టు [దుంచి నవరకాస్వాదన పీతయె 

భూపాలో త్తముధర్మముం దయయు( దెంపు న్మెచ్చుచుం [బేతభూ 

తో పేతంబుగ డాకినీసముదయం బుప్పొంగుచు న్నర రన 

వ్యాపారంబుల( దోడుసూప( జెలంగె౯ వ్య క్రన్వరూపంబునకా. శ్రీల 

ఊఉ. అంత( |బసన్న యె నిలిచి యా రశరణ్యుని నిన్ను మెచ్చితిం 

జింతిత మెన కార్య నిదె చేకుజ నిచ్చెద వేడు మన్న భూ 

కాంతు(డు మొక్కి సీదుకృప గల్గిన నేమి కొజంత నే(డు నా 

కింతియ చాలు మర్హ్యబలి యెన్న (డు గోరక పూజ నొందుమా, జల 

మ, అని (పార్థింపంగ( బూజకుండు నట దివ్యావారు(డై యంబరం 

బున భాసిల్లుచు నిల్చి వేచరు.డం *గర్పూరాంగుండ న్నే గుబే 

రుని కాపంబున (సుక్కి= యీగతి నతికూరుండ నై నె యిప్పు డో 

జననాథా భవదాగమంబు కలిమి న్మాపావధిం బొందితిజా. లిక 

1. సాధించెద. ఏ. మిటు. లీ. గర్వ్పూరాఖ్యు(డకా, 
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ర నావుడు వె? గందుచు నీ 
కేవిధవ: న శావ' మొదవె నీకథ తెలియం 

గా వినీపింపుము మాకని 

భూవల్ణభు( డడుగ దివ్యపురుషుండువల్కె ౯. 

ఆ.వె. ధనదు దేవపూజ కనువగు(కొవ్విరు 

లచట నెన( గోసి యేన తెతు( 

“దెల్టవాఆ విరులు దేనొకనా( డేగి 

మధువనమున నొక్కామగువం గంటి. 
=. అన్నెలంతుక యెదురను సుర 

పొన్నలు గోయంగవచ్చి పుష్పాయుధుచే 

నున్న నెజవాదియమ్ముల 

గన్నుల నగుచున్న చెలియకడకుం జనియెకా. 

. ఆట చని మదిసమ్మద ము 
త్కటముగ సఖి గొంగిలించి కానం(గరా దో 

విటవంచని *యిన్నిదినము 

లెట పోయితివనిన నదియు నిట్లని పలికెళా. 

రతిలంపటు(డును ళ్చంగా 

రతిలకుండు ననంగ విటులు రసికత్వమునజా. 
కేతి( దిరుగుచు “నావెర వ 

ద్భుతముగవినినన్ను ( గలువ(బూనికడంకకా. 

నాయింటికి నరుదెంచిన 

నాయిద్దటి కేను జందనాగురుక స్తూ 

జరీ 

89 

1. శాపమబ్బె శావమయ్యె. ల. కానకరిగి విరులు దేనొకనాండిచ్చ. 
Fr యిన్నాళ్ళీ. శీ. నా పేరద్భుత. 



ఏకాదశాశ్వాసము త్త? 

శీయుతముగ నుపచారము 

'సేయించితిం 'దెక్క రముగం౭ టి తము లలరజా. 40 

వ. తదనంతరంబ వారలు కుసుమంబులుం దాంబూలంబులు( బుచ్చుకొని యో 

విటవంచనీ నీ పేరు నిజంబుగ నెటువంటి విటుల నైన మోసపుత్తు వట 

నిక్కువంబే యని యడిగిన. జీ! 

క్, కల్పలునిజములు ధర్మము 

మొల్లంబును చియము మోహమును నలుకయు నే 

య్యుల్లసము నయముసరి గా€ 

జెల్టునువెలయాం[డయిందు క్షి తిపతులందుజా, . 42 

% త ష్య : జ 

సీ. మటియ నొక్కండు (బాహ్మణవిటుం డనువరి 
ననుగోరి చనుడెంచినాకునై న 

తగులెల్ల విని నన్ను దర్శింప నుణి యుపా 
యము లేక సురపొన్న అమర (గట్టి 

మూ డెత్తులుగ( జేసి మును మాలకరి చోతె 

నేతెంచి నాచేతి కిచ్చినంత 

నిరుడెసలం దున్న యిద్ద జి కొసంగి యం 

దొక్కటి నేంగొన నుత్సపాంచి 

ఆ.వె. యందు? దేనె [గోలు నళి( జూచి యిచియును. 

క్షణము సొఖ్యమొందుగాక యంచు. 
ముడిచికొనక దండం దొడమీంద నిడుకొంటి! 

(గొ తవాని కియ్యకోలు గాంగ. . 47 

నాలా 

1. తేకరముగ. 
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వ. తరువాత వానికి( బసిండిటంకం బిప్పించి సంచిలో. బడినయప్పుడు గాని 

యిది దక్కదని పలికి యీతుమ్మెద |పియము చెడకుండు మాగవని 

యొద్ది సురపొన్నమీ(ద విడిచిపొమ్మని వీడుకొలిపిన వా(డును నట్టు 

 చేయుచుం జని మతృమాగమంబునకు( బెక్కువిచారంబులు సేయుచు నెల 

జాణయగుటంజేసి. 48 

ఊఉ. నిష్కము సంచిలో బడుట నీరజమి[ తుండు [గుంకు వేళశ(గా( 

బుష్క_రనేత చెప్పె నళి పొన్న పయి న్విడుమంట లోనికిఇా 

దుష్కురవృ త్రిగా దదియు [తోవ చుమీ యని చూపు టయ్యె నే 

శుష్కవిచారము ల్వలదు సూర్యుడు (గుంకిన నంద యెగెదకా. 49 

క, అని నిశృయించుకొనునెడ 

వనజాప్తు,డు నిప్పుమాడ్కి- వారిధిలోన 

న్మును(గ(గ నెగసిన పొగ |క్రియ 

ఘనముగ( దిమిరంబు దిశల(గనుకనిపర్వెకా. 50 

అవె. అంత( (బొద్దు వుచ్చి యంధకారంబులో(. 

టొన్న యెక్కి వచ్చి పొంచిపొంచి 

జగతిమీంద్ నొక్కశయ్య పె( బురుషుల 

నడుమ నిదవోవు నన్ను లే పె. bl 

% % శ స 

వ. పిదపనయ్యిదజం గదలించి యిప్పుడు నాతోడ. (గీడసల్పినవా, డెవ్వండు 

చెప్పు(డా యనిన వాండు నొండొరుల( జెప్పుకొని తారు గాకుండుట 

దెలిసికొని "కళవళపడి యిది యేమి చోద్య మని విచారించుచు నుండంగ, 
నేను, బగలు వచ్చిన మాలకరి యప్పుడు దెచ్చిన మూ.డెత్తులలో నిరు 

కేం తక్క-లపడి. 



పికాద శాశాసము $89 

దెసననున్న మీకు రెంటి నిచ్చి కడమ నాకొసంగిన దండయందు( దుమ్మెద 

సుఖియింపని మ్మని తొడమీద నిడుకొనినభావంబు మీ రెజుంగర తీరి, 

ఆరసికు. డెణి(గి వచ్చిన 

సీ రీతుల నడుమ? గలిసి యెజుకపడంగ మా 

1చీరలువీడ్వజీచితిమి వి 

చారింప(గ నేల నాధు జయ మౌంగాదో. 

. నావుడు వనితలనెవ్వండు 

గావంగా నోపు మాపకార మొరులకు 

న్నీ వెలి (గింపకు మని ల 

క్రావనతముథాబ్దుల గుచు నరిగిరి చెలియా, 

. నిన్నటిరా తి యీతగులు సీగతి నిచ్చట విశ్రమించుచుం 

బొన్నలు గోయవచ్చితి నపూర్వపుంబంతము వింటివే యనం 

[బన్నన నవ్వి యీకొల(ది పంతము లెవ్యరు( జేయ రుర్విలో 

నిన్ని(క( గాముకు ల్లెలువనేర్తురె యంచు నుతించె బోటియున్, 

అ.వె. ఇట్టిగోష్టివినుచు నేను గూఢంబుగా. 

దరువుమీ(ద( బెద్దతడవు నిలిచి 

విరులుగోసికొంచునరిగెడునంతలో 
విభునిదేవపూజ వేళ దె. 

. అలుకుచు నేగ నాతండు శివార్చనవంచక మాల్యవ త్తటి 
న్నిలిచి దినంబు మానవులనెత్తురుదావెడి శోణిత ప్రియం 

గొలిచి మనుష్యవాంత వయి కోవెలలోపల నుండుమంచు న 

న్నలిగి శపించె నీశ్వరనిరాకరణం బిది రి త్రవోవునే. 

EC డ్ 

ల్ 

ర్ర 

59 

60 

1. చీరలు వీడర్రడంగట్రిన, సారస్యం బిదియ నాదుజయ- 
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వ. అపుడు వడవడ వడంకుచు నేనపరాది నె తిని బుణ్యకార్యంబు వదలి 

దుర్గోని విన్న దానికి ఫలం బిపు డిట్టయ్యె దేవరయానతి తప్పునా నాకెన్న డు 
శాపావధి యాన తిమ్మని _మొక్కిన భవసఖుండు గొంత (పసన్ను డై 
నీ వాదేవతం గొలిచి త్మృత్కియ నుండంగ నెప్పుడే నొకవీరుండు నరబలి 
మానిపింపం దా జేరువయ్యెడి నప్పుడాదేవిచేత శ స్ర్రహతిని శాపముక్తుం 
డవు గమ్ము పొమ్మనిన. రి 

క. ఖేచరభానం బుడిగి వ 

నేచర భావమున నిట్టు నిచ్చలు జనుల 
న్నీ చుడ నె వధియించుచు 

సీ చేతం బూర్యపదము నేడిడె కంటిజా. 62 

మ ఆనుచుం జెప్పి కుబేరకింకరు(డు దా నాకాశ మార్గంబునం 

జనియెం (గమ్మఅ శోణిత పియయు నాక్మాపాలు నగించి నీ 
మనమార న్మును గోరినట్టికొల(ది న్మర్వ్యోపహారంబు గె 

కొను టే మానితి నూరి కేగు మని వీడ్కొాల్పెం (బసన్నాత్మయై. 68 
వ తదనంతరంబ- 61 

ఉ. దేవత( జూచితికా జనుల దింటయు మాన్నితి యక్షభృత్యు స 

ద్భావము నొంద! జేసితి ముదం బిట చేకుజె నంచు వీట్ కు 
ర్వీవరు( డేగుదెంచె నింక వింటివె వేగమ నీవు నింటికిం 
బోవుట మే లనంగ విని 1భోజన్ఫపాలు(డు (కమ్మటథె న్యెసళ్లా, oY 

---*ఇరువదితొమ్మిదవ బొమ్మ కథ ౪... 

క, ఆంభోధిశయను గమలా 

సంభోగ పౌఢు నబ్బసం భవగురునికా 

1. భోజూడుకమ్మ అనేగె లోనికిజా. 



56) ఏకాదళాక్వాసము 

జంభారివినుతగుణసం 

రంభాటోపాంధహర కరాళజ్వాలి౯. 

ఇ తనచిత్తాబ్బములో దలంచి మణియుకా ధాతీశం డా పాకశా 

సనుసింహాసన మెక్కవచ్చిన సముత్సాహంబు వారించి కాం 

చనపాంచాలిక వలె. దానగుణవిసారంబున వృాహసాం 

కుని సాదృశ్యము నొందలేక యిది నీకుం జెల్లునె పార్థివా. 

. అతనిదానము భువన 

వ్రాత ము సకలోపకారకారణము దయా 

చాతుర్య *'తుర్యవిధమ 

త్యాతతధనక నకసముద యాకరము భువికా. 

త్యాగంబున సతీ. ర్రియు 

యోగంబున ము క్రిసతియు నుచితం బగు ను 

ద్యోగ బున సంపదయును 

భోగంబున నుందరియును( బొందిన(గూడుజా. 

. అనుచును ద్యాగము యోగం 

బును నుద్యోగంబు నిష్టభోగంబును బెం 
పొనగూడ( దగినకాలం 

బున జరపుచు నవ్విభుండు భువి యేలంగకాం 

= ఉరగము లెల్ల 'శేషులు పయోనిధు లెల్ల సుధాబ్బు లేజు లం 

బరనదు ల|దు లారజతపర్వతముల్ గహము “ల్పుధాకర 

చ్రిరువులు కల్పవృక్షములు దై వతసంభఘము లన్నియు న్మహే 

శ్వరు లన జెల్టె నెల్లెశల "సాహసభూషణుకీ రివ ర్రనక. 

జీతే 1 

86 

67 

€8 

69 

70 

1 చాతుర్యవిదితమదియ. ఓ. సాహసభూషణు( డుర్వి యేలంగకా. 
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డిం అట్టిదినంబుల న్న్ఫృపులు నా[శితులుం గవితారసజ్ఞులుం 

జుట్టలు మంతులుం దొరలు శూరులు వీరులు గొల్చియుండ (గొ 

దిట్టతనంపుటోక యనః దేంకువకెక్కి. విదెశవర్తి యా 

బట్టొక 6 డేగుదెంచి జనపొలశీశ్రామణొ( గాంచి పెల్లుగళా, 

స్రీ (బబహ్మాయు వని రాజు [బస్తుతిచేసి త 

దాజ్ఞ సుఖాసీను( డె భజించి 

క వితయు సర్వలక్షణ పరిజ్ఞానంబు 

సత్యవాదమును ధీచాతురియును 

జాగంబు శౌర్యంబు సర సో క్రియను నాళ 

నియ్యేడుగుణముల నెన్న (బడ్డ 

చండ పుతుండ( | బచండవాచాలుండ. 

జండపురాణదీశాగురుండ 

ఆవ. నవనిపాలు రెల్డ నరిగాంపులబట్రి నౌ 

కిచ్చుధనము లెల్ల నియ్యకొనుచు 

నుత్సవమున(దిరుగుచుండి యీజగములో 
నిను మహాపదాత యన(గవింటి. 

సీం సత్కీ. ర సతికిని సత్కువ్లోపల 
భువన తయంబును బొదలుచుండం 

గావున నింతకు నీవె తం డివి నీదు 

ధనము యాచకులకు( దల్లి సుమ్ము 

తమపితృఢనము లేతజే నెనగ కొన్న 

నిది భాగ మని భువి నెన్న( బడునో 

తనకుటుంబము(|బోవ(దా నెంత పియపడ్డ 
నత 6డుమపోదారు-డనంగందగునె 

7 

18 



ఏకాద శాళ్వాసము శ్రిక్తీశ్రి 

ఆ.వె. తగదుగానినీయుదారత్వమేమని 

పొగడవచ్చు( 'దొంటిరంతు పొంటెందలంవ 

శమితకుజనతర్క జయర మాసంపర్క 

విమతకై రవార్భ- విక్రమార్క. 74 
క, జలములు పె(బడక మహో 

నల మాఅదు శౌర్యభూషణా నీ కోపా 

నలము రిపుసతులకన్నుల 

జలములు గని యాజు నెంత సత్త్వం ఏచటకా, 75 

క. కావున యశము. [(బతాపము 

నేవెరవున( బొగడం జెల్ల నెవ్వరి సరిగా( 
గావింపవచ్చు దీనుల. 

గావం |బోవంగ నీవె కారణ మగుటకా. 7 

ఉ. దేవసమాన నిన్ను వినుతించుట వాంఛిత సిద్ధి భూమిలో 

నేవసుధేశు నీయెదుట నెన్నంగవచ్చు మదీయజిహ్య ల 
జ్ఞావశ యై చలింప ది(క సద్గుణుముంద జి సద్దుణాఢ్యు( ౬ 

సావన చేయనేరనియతం డతిమూఢు,డు గాన( జెప్పెదకా. 77 

ఆ.వె. విపుల దుర్గ మెన వింధ్యపర్యతసీమ( 

జం|దకాంతసౌధజాలరుచుల F 

రాజపుర ముతోడ రాయుచు మించిన 

రత్నపురము నాం బురంబు గలదు. 78 

క. ఒకటదొకటికందె( బొడవన( 

[బకటముగా నచటి హర్మకపంక్తులు దివి ము 

ట్టి కలళ భవుచే వింధ్యా 

(ద్రికిగృతముననై న కొబిత? దీర్చుచునుండుకా. 79 

1. తొంటిపొందెతలప. 
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క. ఆందు జయసేను( డన(గ6 బు 

రందరవై భవుడు 'రాజరాజధనాఢ్యుం 

డిందుధరభ క్రినిరతు(డు 

వందిజన| పియు (డు మనుజ వల్పభు ( డుండు జా. 

క, ఆనరనాయకు వేడిన 

దీనులు ధనవంతు లగుచు దేశములోన 

న్మానవనాథుల్మకియ నతి 

దానంబుల( బరగుదురు [పదాత లనంగకళా. 

aw . అట్టివిజయ సేను( డధిక సంప త్రితో 

నొకనా(డు నవవసంతోత్సవంబు 
సేయ నుద్యోగించె నాయ.వసరమున( 

గవులును బట్టును గాయకులును 

న ర్రికులును నిజకీర్తి నుతించుచు 

సరసభావంబున సరస నడువ. 
జెలువార వారకాంతలు సుగంధ దవ్య 

హస్తలై కెలంకుల నరుగుదేర 
ఆ.వె. దొరలులెంకలుహితులుమం[(తులునుగొలువ 

నశళ్యరత్నము నెిక్కియుద్యానభూమి 

కేగి యచ్చటనొకపొదరింటి కేవ 

సురుచిరంబుగ మాకంద తరువుకింద. 

కా, అర్పింపందగు పూజ లెల్ట( దగుమర్యాద నృమర్పించి కం 

దర్పుం దత్చియమిత్రుని నృముచితోత్సాహంబునం గొల్చి యే. 
కార్పణ్య ంబును లేక యిం పెనయ(గా( గాక్మీరకస్తూరికా 

కర్పూరాదివసంతఖేలనములుం గావించె నుల్హాసి యె. 

1. రాజరాజొదార్యుం, 



. జనవరు( డయ్యుత్సవమున 

మనమలర(గ యాచకులకు మాడలు పదివే' 

లును దొమ్మిదిలక్షలు [గ 

క్కుుననిచ్చెం గీరి దిశల? గొనసాగంగళా. 

ఆసమయంబున- 

. యాచకకల్పభూజ మగు నానరనాథు మహావదాన్యునిం 
జూచితి వాని చేత నిలు చూజలు గొన్నగతి న్పువస్తువు ! 

ల్నాచతురత్యచిహ్నములునా( గయికొంటి నతండు ధా|తిలో. 

రాచగొనంబులం బరంగువ జవు6 గావున నెన్న నొప్పగుకళా. 

ఆంచు నతండు రత్న పురియందలి మండలనాథచం దువ 
రించిన నయ్యవంతిధరణీధరు. డాతని చాగ మాత్మలో? 
గొంచెమకా( దలంచి 'నిజకోళగృహాధిపు( డైన లెంక నీ 

కించి యనంత దానగుణశీలసమ[గత *నత్యుదారుండై . 

. ఇతని కనర్ష రత్నములయిండులు( గాంచనమందిరంబులుం 
జతురతురంగసద్మ ములు సామజళాలలు నూపురాద్యలం 
కృతిసదనంబులు న్వసనగేహములుం బరిపాటింజూపు స 

మ్మత మగువస్తుజాతము సమ సమునుం గొనిపోవని మృ్మటళా. 

ఆనవు(డు భాండాగారికు( : 

డును విస్మయమందుచుం గడుం[బియ మడరం 

దనలోన వెజంగుపడ నా . 

తనిందోడ్కొాని యరిగి వరుస, దద్భృహములలోకా. 

శక్తీ 

ట్ర 

ర్ 

66 

87 

88 

8 
. మదజకానుకృతంబు లగు _ మరకతంబులును, _బరిపువ్చరాగంబు -లగు 
పుష్పరాగంబులును, ధామాధికంబు లగు గోమే ధికంబులును, (బభాస ఫ 

1. నిజకోళగృహస్టితు(డైన. 2 నత్యుద్యగుండె . 
థి రలు కొలు 
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లంబు లగు ముకాఫలంబులును, విడంబితబాల పవాళంబు లగు (పవాళం 

బులును, నదృషవెదూర్యంబు లగు వెదూర్యంబులును, యమునానీరనీలం 

బు లగు నీలంబులును, రుచివిజితవజంబు లగు వజంబులును, గల్పిత 

పద్మరాగంబులగు పద్మరాగంబులును, నవధీరిత మేరుశిఖరంబు లగు 

కనకశళిఖరంబులును, నధరికృతార్హవాజు లగు తేజులు ను, నుపమితదిగ్గ 

జంబు లగు మ త్తగజంబులును, గర్హికార సు వర్ణాకార బు అగు సువర్జాలంకా 

రంబులును, నానాంపకంబు లగు చీనాంశుకంబులును, గనుపటం 

జూపిన నవ్వందివరుండు నివ్వొజ(గంది తత్యాగసంపదలకుం గంపితశిర 

స్కుం డై యందుందన కావటం బగువానిం గొనిపోవం దలంచి. 90 

క. అనుచరులచేత మణులును 

గనకము మూటలుగ( దృష గటించి నృపా 
| (an) ళు 

లుని గర్జుని మీఆితి వని 

కొనియాడుచు నర్భ మట్టు గొనుచుం జనియెన్. 91 

ఉ. ఆత(డు చన్నపిమ్మట( దదర్గగృహస్థితు( డైన లెంక సం 
[పీతమనస్కు-( డై నృపుని పెంపు మనంబున సన్ను తించుచు 

న్నీతియు ఖీతియుం గలుగ నేరుపు చొప్పడ విన్నవించెన 

త్యాతత మైన యాజ్ఞ వినయంబున( జతులు మాడ్చి నముండై. 92 

5. తనియరగC బట్టు కొనిపో 

యినయర్థము కొలది మీకు నెణు(గ(గవలయు 

న్వినిపించెద ననవుడు న 

మ్మనుజేం[దు-డు చులుక( జూచి మందస్మితు(డై , 98 

క, చనువాండని నే నిచ్చిన 

చనవునం గొనిచన్నధనము సంఖ్య యెజుంగం 
బనిలే ది(క నాయర్గము 

కొనియేగినవా(డె యెతీ(గికొన్నం జాలుళా. 94 



కాద కాశ్యాసము 

ee =, అనుడు నాలెంకయు నాశ్చర్య మందుచు 

ధరణీశ నీకు నుదారమతికి 

నిప్పటియానతి యొప్పు నట్టయ్యును 

బలికెద నావిన్న పంబు వినుము 

పయిలెక్కకాం[డ్రను గయికొల్పి వెజపించి 

లెంక విశ్వాసంబు బొంకు చేసి 

భన మెంత గల్గిన దాం జుల్క_ (జూడక 

యాయవ్యయంణుల నడుగ వలయు 

ఆ.వె. వాని వివరమెల్లి వర్గువుగా ( గూర్చి 

నెణయందెలుపులెక్కు నెణు(గుకొనుచు 

వ్యయముపుచ్చి నిలువ [వాయించికైకొంట 

[పభుల కిదియ నీతివిభవమం|డు. 

ఆ.వె. [వా(తకాని నమ్మరా దర్ధగ్భృహముల 

నుంచకున్న నేమి యొక్కనాండె 

వెరసు గూడుమనిన(గరణము పండిత 

న్యాయమన(గనర్థ మచ టి? దెచ్చుం 

క. ఒకదెస( దెచ్చిన యాయం 

టొక దిక్కున జెల్దు వాసి యొక దెసవ్యయ మ 

టెక దిక్కున జన్మవాసిన. 
ఇథి. 

[బకటంబుగ వాడు మిగుల. బాపాత్ము(డగుకా. 

క. వపా వారణాసి యనంగా 

మహి(బర(గివ దొందు? గపటమార్గంబుగ నా 

[గవమున [వాసినవానికి 

నిహపరములు లేవు నరక మెదురై యుండుకా, 

డ్వీశీ "/ 

శక్ 

66 

98 
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గీ. రాని పైండీ చెల్లు వాయుట యాయంబు 

తక్కువై వ్యయం బదక్కుడౌట 

లెక్క తుడుపువడుట లిపి సందియం బౌటు 

చెల్లు మజచుటయును గల్రపనులు. 99 

క, కరణము తనయేలిక కుప 

కరణము నిర్ణయగుణాధికరణము (ప్రజకు 

న్మరణము పగ వారలకును 

మరణము నా( జెల్టు సీతిమంతుం డైనకాం 99 

ఉ. [వాలకు సంచియంజువడ (వాయక మోసము పుట్టనీక గ్ 

ర్యాలసు( డె సుడిం బడక యప్పటికప్పటి కీషబుదితో 

నేలిక చిత్తవృత్తి జరియించుచు నుండియు నెద్దియెన( ద 

తాల మెటింగి చేయునది కార్యము రాజపాతాధికారికిన్. 100 

ux . అధికారము గెకొని బిహు 
విధముల నాయమును వ్యయము వినిపింపక యే 

యధికారి యడ(చె మళణీవా. . . 

డధికారియకాక పతికి నాప్తుం డగునా. 101 

క. కొవున నియ్యెడ నను హిత 

'సీవకునింగా. దలంచి చి తములోనకా 

భావించిన య టైనను 

నావిన్నప మవధరింపు నరలో కేందా. . 109 

వం అట్టు కా దేని యెత్తువెర సైన నవధరింపు .మనీ (మొక్కీ- యోవదాన్యశిరో 

మణీ బట్టుపట్టుకొని చన్న రత్నధనస్వర్రసంఖ్య చూచిన నే(బదికోట్లు నజు 
f= షా 

నదిలక లయ్యె ననిన నుల్హంబున సంతసిల్లి. ee 108 



57) ఏకాదశాశ్వాసము &49 

క. తెలియగల దొకటి విను నా 

సెలవున నత( డర్భ మట్టు చేకొని చనియె 

న్వల దనుచు నడ పెటక 
ఉట 

_ నిలుపక పంపినదిచాలు నీపని యొప్పుకా. 104 

మ. ఆనినం (గమ్మణి మొకి- వాడు నరలోకాదీశ సీయాజం గాం 
కొ 

చనరత్నాంచిత శెఖరంబు కరణి నృర్యక్షమాధీశులు 

నినయానమకిరసు,_ లై శిరముల న్విఖ్యాతిగా( దాల్చి స 

పనివారై నెగడంగ సీ సెలవు( దప్పంజేయ నే నెవ్య(డకా. 105 

ం ఎత్తటినై నను బతి దన 

చిత్రగతిం దగవు మీజీ చెప్పిన పని మా 

ఆతి తర మీయక చేసిన 

ను త్రమసేవకు(డు వాడె యర్వీరమణా. 108 

(గ 

చ. పనిచిన( *'బోనివా. డొకండు పంచిన దా నొరు. బంచు నొక్కరుం 

కను విది గా దటంచు నెదురాడు నొకం డొకం డొంటి( బోవరా 

దను నొక( డప్పు రోగినను నాపని గాదను నొక్కరుండు పొ 

మ్మన(గ( జలించు నొక్కుండు జనాధిప యేడ్యురు( గష్ట సెవకుల్. 107 

ఆ.వె. ఆజ్ఞదప్పుట పతి యాయువు దరపుట 

కాన నర్గమెంత యిన నేడు 

వోవుగాక యేను దేవర యానతి 

దప్ప(జేయుదునె హితత్య మేది. “108 

వ. దేవ సీయానతి కనుగుణంబుగ నమూల్యరత్నాది సువస్తువు లెల్లను దా 

పురంబు చేయక చూపిన నతండు తన యిచ్చకొలందినె యవారదితంబుణా 

ERIE 

1. బోయిరా(డొక(డు, 9. డనునిదిగాదటంచు. శీ. యార్వురు ఆని మూ. 
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నింతధనంబు గొని చనియె ననిన మిక్కిలి సంతసిల్రి నవ్వుచు నాఠెంక 

లక్షధనంబు పసదనం బొసంగ6 గావున. 108 

క. నీకంత యీవి గలుగక 

యీకడ నడు గడం దరంజె యేగు మనిన నా 

భూకాంతునిగుణము లుప 

శ్లోకించుచు నృపు(డు మగిడి లోనికి జనియెళా, 110 

౪ ముప్పదియవ బొమ్మకథ జ... 

వ. మజియు నొక్కతభావసరంబున. 111 

క, నెటయ మగతనము గలిగియు 

నౌజిపుగ జగములకు దల్చియుం దం|డ్రియునా \ 
నెటుకపడనొప్పుమేనను 
దడెజవయు మగవా(డునే న దేవర దలతుళా. 112 

బ్ర . అనుచు న్ఫోజనరేశ్వరుండు మజియు న్యత్నంబున న్రత్నకీ 
లనరమ్యం బగు నమ్మహాసనము పై లక్ష్మీకళాసుందరా 

నను డై పొదసరోరువాం దిడునెడ న్వారించి యాపొంతకాం 

చనపాంచాలిక యిట్లను న్సర సవాచాలత్వ మపార (గజా, 118 

ఊఉ భోజనరేశ్వ్యరా మగిడి పోయెద వెప్పటి యట్ట (క్రమ్మ అణా 
రాజసవృత్తీ నక్క ననురాగము గైకొని వచ్చె దింతటం 

దేజముగల్లునే వసుమతిం |బతిలేని వదాన్యవృత్తి మా 
రా జగు వ్మికమార్కు సరిగోక పదం బిడ( జెల్ల దేరికిజో. t14 

క. ఆతని వదాన్యత్వము విన : 
మతిం [నియ మగునేని వినుము “మందారము సం 

తనమును మ Par అ | POTN మముటాటమామ నే అజయ నీట్లో 

1. మందారము సం, తతమును సంతానము? దా, నతనికి, 



ఏకాద శాళ్వాసము 

తతదానళాలియన.6 దగు 

నతనికి సరిరాక వెలుక నె తలవాంచెళా. 

ఉ. దండితశ తుమండలు-డు దానగుణార్కసుతుండు వె భవా 

ఖండలు( డా రరక్షణనికామసముద్యతమానసుండు మా 

రాండసమాన తెజు-డు [(పతాపసమ్మగభుజుండు మేదినీ 

మండల మెల్ల నేలె గరిమంబున నబ్దులు నాల్లు మేరగకా. 

క. సాహసభూషణు( డొకనాం 

డీహితమున దలంచి నిశ్చయించి కలిమిచే 

నై హికసుఖమగు ధర్మో 

తాహమున( బరోక్షసుఖము సమకూర(దగుళా. 

శ ఈరాజ్యంబున కిటుసం 

సారసుఖం బొదవె జన్మసాఫల్యముగా 
నేరీతినైన ధర్మా 

చారంబున నొందవలయు స్వర్గ సుఖంబుకా, 

మ. అనుచుం గల్పిత నిశ్చయం డగు నరేందాధీశచి త్రంబు వ 
ర్రన మూహించి తదీయసమ్మతికి నుత్సాహంబు రెట్టింప నొ 
య్యన( దన్మం|తివరుండు వల్కె_ నిర పాయస్వర్ణ సౌఖ్యంబు నీ 

కనుమానం బగునే యనంత సుకృత వ్యాపారసంచారికిఇా. 

సీ, అతిథిసత్కా.రంబు నా ర్తరక్షణమును 

దానంబు దయయు సత్య(వతంబు 

తలచుగా జేసినధర్మంబు తనతోడి 

నీడయె చనుదెంచు( డోడుగా? 

జితంబు నానాటి చింతగూరకమున్న 

యాత్మసంపదలు పెంపజకమున్న 

శీర] 
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116 

117 

118 

119 
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ముదిమిచే సంధులు వదలకమున్న రో 

గంబున నొకకీడు( గాక మున్న 

ఆ.వె. పుణ్యమా ర్జింపు డవసరంబునకు మొదల 

గట్టియాధనములు గూడ (బెట్టు టం(డు 

బీవ మెడలంగ సుకృత మార్ద్చింప(జనుట 

నిల్లు గాలంగ నుయి (దవ్వనేగు టం|డు. 

క. ఈవచనం వీతరులకొజు 

కై వినిపింపంగవలయు నది సీక్షడ్ల స్యా 

భావిక మెనది గావున 

సీ వణు(గనియట్టి ధర్మనిరతులు గలవే. 

క, నావుడుం గడు మదినుత్సుకు( 

డె విపులయిండు గృతులు నర్హము వనముల్ 
Can a) రు 

బావులు నూతులు. జెజువులు 

దేవస్థానములు నిలిపెం దేళువకెక్క ౯. 

ఉం ఎక్కాడ జూచిన జా సుకృత మెన్నిక కెక్కంగం గ్ శ్రిస ంపద 

ల్పెక్కు విధంబులకా ధరణి. బెంపు వహింపంగ నాన రేశ్వరుం . 

డొక్క-ండె తీర్గసే సెవనసముత్సుకుండై పరివార మెల్ల న 

ల్టిష్కలయందుం గొల్చి. చనుదేర(గ నర్మద కేగి సొంపుగళా. 

చ. కరితురగాది సెన్యపరికల్పితమార్గ నివే. డౌచు ద 
వ్వరిగి యవంతినాథుండు నిరంతర వారివిహారశీలసుం 
దరతరరాజహంససముదాయసమాహితశర్మద న్నిజ 
స్మరణనివారితోన్మ ద భుజంగ మదుర్మద౦ గాంచె నర్మదజా. 

క, కను(గొనికడు. (బియమున నె 

మ్మనమున( (దిణమిల్రియచ టిమాంధాతృపురం 

120 
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122 

128 

124 
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ఖునవిడిసియను చరులుందా 

నునునదికింజనియెనిజమనోరథ మలరకా. 

చనియాతీర్ణములో సచేలముగ సుస్నానంబు గావించి నూ 
తనవసాభరణాను లేపముల గాం బుజ్జ్యలస్ఫూర్తి గ 

కొని రాజిల్హ(గ నిల్చి విపవరులకా గోభూతిలార్థాది దా 

ననిరూఢిం దనిపె [నవిగహణపుణ్యంజైన కాలంబునకా, 

+. కొంకక యిచ్చుచు వెలువడీ 

శంకరు( గింకరమనోవశంకరు నురగా 

అంకారు నచట నిలిచిన 

యోంకారేశ్వరునింగొలిచె నుచితార్చనలకాం 

. భువనాధీశ్వరు నిట్లు తత్పరమతిం బూజించి సేవించి త 

దృవన పాంగణరత్న మండపములో బర్యంతభూమిశులుం 

గవులు నృట్దులు గానవే తలు నలంకార జులు న్మం[తులు 
ధు శ (= 

న్యువతీస్తోమము లెంకలుం గొలువంగా నుల్హాసియై యుండగా. 

. ఒకవై తాళికు( డేగుదెంచి సభలో నుక ప్రహస్తాగుం డై 
(పకటాశీర్యచన[ క్రమంబున నిజ ప్రొఢత్య మేపార గా 

నక ళాభిజ్ఞత చూప బూని పలి కెళా శ్మాకొంత సీకీ ర్రికొం 

తకు నీ రేడుజగంబు లొక్క-మణిసొధం బై వెలుంగుంగదా, 

ఓనరనాథచం[ద సుగుణోత్రమ యిచ్చట నా ప్రవర్గముళ్లా 

చీనుల బట్టను న్ధరణిదేవతలం గవులం బబియోక్రిస 

న్మానము లేర్పడంగ ననుమానము సేయక యాదరించు నీ 

దానమహోత్సవంటు విని దవ్వులనుం డిదె చూడవచ్చితిళా. 

ఆ.వె. అర్గినన్న మెళ్తు వటుగాక నేర్పరి 
థి అజాత 

నన్న మెచ్చువడయు టదియ కడింది 

శక్ర 

126 

౨6 

128 

129 

180 



ఓర్ సింహాసన ద్వా(తింశిక 

నేటి కొక్క విద్య నేమెజయించెద 

నవసరంబు నాకు నానతిమ్ము. 

క. అనుడు( దదీయకళాద 

రృనలాలసు డగుచు నవసరం బిచ్చిన( గై 
కొని నామళము గూడ్కొని 

పనివినియెద నంచువెడలిపా ఠకు6డేగెకా. 

అయ్యెడ నొక్కకౌత్రయైనమహావీరు( 
డందియ డాకాల నమర.6 బూని 

బాగుగా. బులిగోరు పట్టు దండుగ (గట్టి 

నునుపార మేన( జందన మలంది 

తిలకంబు కస్తూరి దిలకించి బొ శ్లెంబు 

చెంగులపాగతో( జెన్నుమీజ 

హనుమంతు[వాసిన యరి గెబిళ్ళయు వాలు 

గరములజయలక్ష్మి గడలుకొన(గ 

oe 

ఆ.వె. నొక (డువచ్చె వెనుక నొక) బింబాధరి 

యంచుదుప్పటిముసు( గమర (బెట్టి 

మెనికాంతి కప్పులోన( [గిక్కిశీయంగ 
హంసయానయగుచు నరుగుదేర, 

క. "వచ్చి నృవుంగని (మొక్కిన 
నచ్చో నాకమం్యతి యోమహావీరుండ నీ 
వెచ్చోటనుండి సళితో. 
నిచ్చటి కరుదెంచినాండ వవ్వ(డ వన్నకా, 

181 

182 

188 

184 

1. వచ్చి (పణమిల్లినిల్చిన. 



వై 

ఏకాదకాళ్యాసము 

1ఆవీరుండు వీసీతు(డై మనుజలోకాధీశుతో ని టనుకా 

దేవాధీ శునిబంట నొక్కౌడ బలో దిర్జుండ నై తహొగిం 

గావింపం గని నన్ను హీనపదునిం గౌంజేసీన న్వచ్చినా 

సీ వామేక్షణ నాదుభార్య యిట నా కిష్ణంబుగా వచ్చితికా, 

_కమ్మజణ నిం|దు(డు రిపు సై 

న్యమ్ములు ఫోరాడ వచ్చునవసర మని యు 

ద్దమ్మునకు( దోడుపడ నను 

రమ్మని పుత్తించె నిపుడు రాజవరేణ్యా. 

నే నరుగంగ నక్కడ నా 

దానవయుద్ధమున సుదతి దలంెడు నిట నే 

మానవు(డు హితుడు లే డటు 

గాన సతికి నీవె పాపుగా( దగుదధిపా. 

ఆ.వె. *పాలనంబు సేయుప్రభుడవు నీకంటె 

నొండుచోట నుంచు టురవుగాదు 

దిక్కు. లేనిిపజకు దిక్కునీ వటుగాన( 

దరుణి నరసికొమ్ము తం(డికరణి. 

అని యప్పగించి సభలో 

వినువారలు( జూచువారు విస్మయమంద కా 

హనుమంతునొడ్డనముతో 

హనుమంతుని పగిది నెగ సె నాకసమునకుకాం 

శేఫ్ర్ 

i88 

1£9 

1. ఆపీరు(డు వినతుండె , భూవరుతో నిట్లు పలికె బొలుపలరంగా-దేవతలు 

దానవాదుల, తోవె రముపూని నన్ను దోడ్పడందలంచిర్. 2. ఈవామేక్ష్షణ 

భార్యగా శ&తితలం బిష్టంబుగా వచ్చితి౯ా. 8. భార మెల్లమాన్పు|పభు.డ వు- 

నొండుచోటగార్య మొండుపుట్టు-పాప మెల్టమాన్సు- 
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క. మిన్నంట నెగసి నరులకు ( 

గన్నంటిన యంతరవ్వు! గానంబడి య 

తున్న తగతి( గనుపట్టక 

చన్నం గని చోద్య మందే జనపాలుంతుజాం 140 

రల . ఆమీంద దేవాసురాహవం బై నట్టు 

సంచమహావాద్యవణితు లస 

బటొడువు(డు తల దెంచు€డడువు(డునానిట్టు 

'పేడటోబ్బలార్పులుముడులువడియె 

నంతలోపల హనుమంతునొడ్డనముతో4 

గూడ నాతని చేయిగూలె ధర ణి 

దరువాత వాలుతో దిషేణహ స్రంబు 

నందియతో గాలునట్టు వడియె, 

ఆ.వె. దోడికాలును డెగి తొల (గజెంగులపాగ 

చొ ల్రియంబుతోన( (దె ళ్ళందలయుః 

[దిండుతోడ (గాడ మొం డెముదిగదొ రె 
గొలువులోనంజూడ ఘోరమయ్యె. కక క క 

ఉ. ఎక్కడినుండివచ్చె నిత ఉవ్వండొ యిందునిబంటు నంచు( దో 

నికు మలాక్షి నుంచి దివికేగి సురోసుర సంగరంబునం 

[గక్కున నొక్క ( డిట్లు కడికండలునయ్యె నటంచు( గొల్వులో( 

బెక్కువిధంబుల నృటుని' బేర్కొని విస్మయమంది రంద ఇమికా. 142 

ఆ.వెం మీ(ది ముసు(గువుచ్చి మెల(తుక యలకలు 

చక్క.దు వ్వియప్పు డక. జముగ. 

1. గుండములు దెశ్ళి- నెడమకాలునుదెగి పుడమిబడియే. గుండలములు 
(బళ్ళ. 



కర్రి ఏకాదకాశ్యాసవణ కసీ 

నధిపునవయవంబు లా యొడ్డనంబుతో 

గూడం దిగిచి బెగడుగొనక పలికే, 

క. ఓ నరనాయక యింకిట 
నేనుండుట తగదు సమరనిహతుని పీరు 

న్నానాథు(గూడ నేగెద 

నానతి యూవలయు నాకు నగిసొరంగళా. 

UR . 'నావిని మొదలనె యాతని 

చావున కతిఖిన్ను (డైన జనపతి కృపతో 

నో పీరపత్ని జనకుని 

కైవడి నిను బోతు నిట్లు గడంగకు మనియెకా. 

క. ఇది చాగెడుకొటికై నీ 

పదములకడ నుంచె నిట్టు పతిపోయిన స 

త్పదమున కేగెద ననుపుట 

మది( జూడగ నిదియె తం డిమన్నన గాదే. 145 

ఉ ఆకులపాటుతోడ నజుభాకృతియై యొక వేళన్నైన బో, 

కాకును లేక సొమ్ములకు నల్జులు సా(పక పేరంటంబులం 

టోక తొజంగి పూ(తలును బువ్వులు దూరముగా ముండయ 

యేకడ( జేరిన న్విధవ కెగులె కాక 2భరింపవచ్చునే. 147 

శ, చచ్చియు( జొవక తనలో 

వెచ్చుచు నియమముల నింక విధవాత్యమున 

న్నిచ్చలు మాండుటకంటెను . 

జిచ్చులుకుట మేలు సతికి క్షితి మెచ్చంగళా. 
14 an (అ 

1. ఆవీరభటుని చావునకె 2. చరింపపచ్చునే, తరింపవచ్చునే, ధరింప 

వచ్చునే. 
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క. పతి దుఃభితు( డైననుదా 

నతిదుఃఖిత యగుచు నూరి కత డరిగిన( బీ 

డిత యగుచు నత(డ సచ్చిన 

ధృతితోడన సచ్చునది పతి్శివత చుమ్మీ. 

ఆ.వె. పుట్టలోనిపాము( బట్టు గారడికుండు 

బలిమి వెడల దిగియు పగిది నింత. 

తోడ జచ్చి పతి యథోగతు( డైనం దా 

నుద్ధరించి సౌఖ్య మొందుచుండు. 

ఆ.వ. ఆతని కేమికొజంత పతి హితంబున( (గాణ 

మిచ్చినాండు దివికినేగినా (డు 

రమణు(డగుచునచట 'రంభాదిసతుల€గూ 

డ్కానకమున్ననన్ను 6గూడ ననుపు. 

ఆ.వె. ఉరక మాన్చితేని నురి వెట్టుకొనియుండె 

గుండు గట్టి సీ్ళ్ళ6 గూలి యొండే 

విషము[దావి యుండె విడుతు((బాణంబు లా 

తగనిచావు కీడుదగులు నిన్ను. 

. *అటుగొక పుణ్యమౌ నగ్ని ప్రవేశంబు 
చెయింపు మాకీడుచెంద దిందు 

నెన్న ముకో-టియు నేణబదిలక్షలు 

మానవు మేన ధోమంబు లుండు 

నన్ని యేండులు స్వర్ష మాత్మనాయకుతోడ 

ననుగతయొ సతి యనుభవించు. 

లః 

RE TONE CI 

149 

150 

161 

152 

1. రంభాదిసతులను గూడకుండ-రంభాదులను 

లీ అబుగాన యు కమౌ 

గూడుకోనక మున్న - 



చరి 

(గ 

ఏకాదళాశ్వాసము 

కీరునియాల నై విధవనై యుండుట 

సముచితం బదిగాదు చాగనిమ్ము 

వె. తడయనేల యనుచు దరుణి పార్థించిన 
మాటు వలుక లే; మనుజవిభు(డు 

కొంత యనుమతింప నంతలో( దజ్జను 

లాయితంబు చేసీ రారు లగుచు. 

. ధృతి మతిం బొంగి రాజునకు దీవన లిచ్చి నిజాధినాథు మే 
నితునుకలుం దదస్త్రములు నించి ఘృతప్త్పతచంద నేంధనా 
సిత మగు నగ్నికుండమున నింతి వెస న్నవనీతపుతికా 

కృతి( బడి యంతలోన(గర(గెక౯ా జనులందటు( |బస్తుతింప౭గాకా. 

+ తదనంతరంబ, 

. వసుదేశుండు వెజం/గందంగ 

వస నరిగయు వాలు దిండు విలసిల్హంగ నౌ 

కసమున డిగణి యవ్వీరుండు 

కసుగందక వచ్చి తొంటికె వడి నిలిచెకా. 

. ఒక్క(డు నిట్లు వచ్చి వినయా కులు మున్నుగ మన్ను టేనికికా 

(మొక్కి. సుర్మపసూనముల మోహనమౌ నొకదండ యిచ్చి నే 

నక్కడ కేగి దానవుల నందజ( [దోలిన( జూచి మెచ్చుగా 

నిక్కు.సుమ|సజంబు' దివిజేందు(డు నా కొస(౧౦ (బీయంబునజా, 

. [కమమున నయ్యిం[ దుండు నా 

కమరపదం బొసశి నిజసభాంతరమున ని 

త్యమునుండ(గవలయు(గుటుం 

బము(దోడ్కొౌనిరమ్మటంచు.బనిచె న్మగుడ౯ా. 

శీర 

153 

154 

165 

158 

157 
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క్ర, 

మ. 

ఆకారణమున6 |గమ్మణ 

నీకడ కరుదెంచినాడ నిక నేగెద నే 
నీకప్పగించి పోయిన 

నాకోమలి నిచ్చి మగుడ నన్ననుపు నృపా, 

. అనవుడు( గొల్వులోనిజను లందు మిక్కిలి చోద్యమందం గా 

మనుజవరుండు వాని. కొకమాటయు నాడయగ ఠావు నేక వి. 

న్నన యగుచున్న మం(తులు మనంబున విస్మితులయ్యు ఏీరు(డా 

యనిమొన నీవు దీజి న మృగాక్షియు( శిచ్చుటి 30 [వియంబునకా. 

అనిన న్వారల( జూచి వాడు దివి నే నాదేవసంఘమ్ములు 

న్నను( జూడ [నిపుసేనలం బజపి మందార సజం బిందు మ 

న్ననగా6 గైకొని వచ్చినాండ నిట నున్నాడ న్ననుం దీజీనా( 

డనిన న్మెత్తురె రాచవారలకు! గల్హాడ న్మనం బొందునే, 

. (పత్యక్షముగా నెదురను 
సత్యము వలుకుదురు గాక చనువారు హితా 

మాత్యులునై మీరీతని 

కృత్యము నడుపుదురు మిమ్ము గెలువం దరమే. 

. ఆనుడు నిరు త్రరుం డగుచు నవ్యసుధేవ(డు వానికంత నా 
యనిమిషనాథునొండె మఖీ యంతకునై న( గలంచి తెతు నేం 

డని మది నిశ్చయించుకొని యాత్మ పాతుం డగు లెంకచేత కాం 

చ నమయమువ్షిరమ్య మగు శ స్ర్రీక యల్లన యందె నందినకొ. 

ఆవీరుం డప్పుడె నిజ 

భావము [పకటముగ నాత్మభామినితోడం 

దావై తాళికుం డగుచుం 

గెవారము సేసె జనులు గడు వెజంగందకా. 

159 

160 

161 

162 

168 

18 
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నరనాథ నిన్ను నపు డవ 
సర మడిగినవా౯డ నైం దజాలికురితి 

న్నరుల నణకించి నీచే 

డి వొందం జోద్యమిట్టు చేసితి ననియెకా. Rat ప్తి et 

ఉవె. అనుడు వెజంగు వడుచు నవసీఫం' డంతయు 

ఆ.వె. పెక్కువిద్యలెజటు(గ6 బృథ్వీళ నిను( గొల 

నిందజా లమగుటయెజి(గియతని 

గా రవించి యొన్నికళ లభ్యసించితి 

వన్నీ నాకు జెప్పు మనుడు నతడు. 

జు 

నెర్తుం గొన్నికళలు నేర్తుం దొల్లి 

పెళ్ళు విన(గ వలయును జెప్పెద 

దానచై_న నన్ను దద్జ్ఞుండనరె. {eT 

కావున నవధరింపుము నాలుగు వేదంబులును శిషాదిషడంగంటులును 

స్మృతులును బురాణంబులును బూర్యో త్తరమీమాంసలును న్యాయవి 

సారంబులును సితిహాసంబులును వాస్తుకాస్త్రంబును _శౌతతం,తంబును 

నాయుర్వదంబును ధనుర్వేదంబును విష 'పతీకారంబును మంత పతీ 

కారంబును గణితంబును మాం్యతికత్వంబును జలస్తూతంఖును సంగీతం 

బును సాహిత్యంబును నుచితకృత్యంబును ' నాటకంబులు: గావ్యంబులు 

నలంకారంబులు నానాదేశభాషలును సకల లిపిపరిచయంబును దూకగ 

మనంబును దూర[శవణంబును ధురంధరత్వంబును వళ్యాకర్షణాది 

షట్క_ర్మోంబులును వాహనారోణ చాతురియ జల స్తంభన, కిలా స్తంభన, 

స్థల స్తంభన, అగ్ని స్త సంభన, ఖడ్గ స్తంభన, వాయు స్తంభన, రస స్తంభన, 

వక్ష స్తంభన, రక్త స్తంభనాదులును మ రాం రవాలంబును నష్టవస్తుసము 
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బును రత్నగర్భాది పరీక్షణంబును మనుష్యాది జీవపరిరక్షణంబును - 

ద్యూతాదిభేలనంబును యమనియమాద్యష్టాంగయోగంబును అష్టావధానం 
బును వై దికంబును లోకాచారంబును రతిరహస్యంబును వాద్యకౌశలంబు 

ను నాట్యంబును బరకాయ (పవేశంబును బరవంచనంబును ఉపాయా 

పాయవివేక౨బును వీరత్యంబును వాచకంబును గందుక కుక్కుటాండ 

జల పూర్ణ భాండ చక్ర భమణంబును బహురూపనటనత్వంబును వేణుదండ 

[భమణంబును రాజముఖ మృగముఖ స్రీముఖ చోరముఖ దిజ్ముఖబంధనం 

బును హాలికపయోగంబు నాకారగు ప్రియు 'భావజ్ఞానంబును [గామణిక 

త్యంబును లేఖకత్వంబును బరిహాసంబును వాబాలకత్వంబును నిష్కంప 

వృత్రియు సర్వజాతి శిల్పపరిశీలనంబును నానీ చతుష్షవ్చికళలయందును 

దేవరసాన్ని ధ్యంబునం గొంత పరిచితుండ ననిన!. 168 

ర్, భూవల్హభు డాతని వి 

ద్యావిజ్ఞానంబు మెచ్చి తనలోపల సం 
లః 

భావింప దలంచునెడకా 

దౌవారికు. డేగుదెంచి తగ నిట్టనియెక. 164 

క. ఓనరనాయక తమకుం 

బూనిక ఫలియింప', బాండ్యభూపతిమం్యతుల్ 

కానుకలు గొంచు దేవర. 

గానం జనుదెంచినారు కడు వినయమునకా. = 170 

ఆ.వె. అనిన వారి. దోడికొనిరమ్ము నావుడు 

మగిడీ యేగి యచటిమం|తివరుల 

వా(డు దోడుకొనుచు వచ్చి దర్శింపించె( 

గనకరత్న చయము మునముగాంగ.. 171 

1. ఈవచనంబులోని చతుష్షష్టికళ లును- (బతికొక విధముగా మార్చబడి 

నవి, సంఖ్య హెచ్చినది. 
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సీ. ఆమం|తినరులు సాష్టాంగంబుగామొకి్కి- 

నిలిచి ముందర! గరంబులుమొగిడ్చి 

జనలోక నాయక యెనిమిదికోట్లు దీ 

నారముల్ 'నూర్వురు వారసతులు 
తొంబదిమూ(డు ముత్యంబుల “కావళ్ళు 

నే(బదిమ తకరీందములును 
మున్నూ లు జవనాశ్యములును గప్పంబుగా( 

బాండ్యభూపాలుండు పంపె..నీకు 

ఆ.వె. నవధరించి దండయా[త యక్కడమాని 
యతని గావవలయు ననుచు మొక్కి 

యున్న గరుణ(జూచి యుర్వీశ్వరుండును 

మోద మడర వారి నాదరించి. . 172 

ఉ. ఆర్జులు గోష్టి *చేయ సమయంబున వచ్చిన దర్సనంబున = 

య్యర్థుల కిచ్చెనేని (పభు వాత(డె కావున విద్యవాని కా 

య్యర్గము ముత్రియంబులు నవాంగనలుం గరులుజా హయంబులుం 

బార్జివు( డిచ్చి పుచ్చె. దను బాండ్యునిమంతులు (పస్తుతింప(గకా. 178 

క. అటి మహోదారు(డు తన 

పట్టణమున కేగి రాయబారుల( గృపం జే 
పట్టి సిరి నెగడె( గావున 
నిట్టిగుణము లేక యెక్క నితరులతరమే. 174 

క. అనవుడు భోజుండును నె 
మ్మనమున నవ్వి[కమార్కు మహనీయము లౌ 

ఓ. యువతులు నూజువురును' కి. [కోవలు: కి, విన్నవించుటయును 
విని యవనీపతి. 4. చేయనెడలందున- చేయునెడ నప్పని. 
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గొనములు గొనియాడుచు సి 

గినయంగ నాసొంపుదక్కి యింటికి(బోయెకా. 1 చ్చే వ్: 

శా, శృంగారాధిపతిత్యసంజనితలక్ష్మీ సంగతాంగు నియ 

దంగాకారణపాదపద్యుని( దిలోకవ్యాపకుం గోపరూ 

_ పాంగీకారకృతార్థిత వజకురంగాశ్షీమనోరంగునికా 
సంగీత పియు సామవేదమయు( గంసధ్యంసి విశ్యంభరున్. 178 

శా, గంగాతుంగతరంగసంగతజటాక ల్పాయమానాకృతిం 

ద్వంగ ద్భోగ భుజంగ రాజఫణరత్నజ్యోతిరుద్దీ ప్త సా 

రంగాంకద్యు తిధౌతరా జతగి రీంద స్థానర ంగ స్థలీ 

రంగద్భ్భంగిరిటి పసంగ సుఖపారంపర్యధు రు జా రివుకాం 177 

మాలిని. శశధరశకలాంకా సన్మనోనిష్కళంకా 
విశదగిరినివాసీ 1విశ్వబాధానిరాసీ 
దళముఖవరదాతా దై త్యహింసావిధాతా 

పళుపతిహరిరూపా (పాజ్యపూజ్యస్వరూపా / 

గద్యము. ఇదిరాయగజగంధవారణవై రిమండలిక భేకభణీంద్ర వీర ఘోట్టపి 
భాళ కళింగ దేశ నిరూమధామ త్యాగనా గార్జున కర్ణాట్నద విళార్యధమవారాష్ట 9 

భూపాలరూప నూపురసుందరచరణారవింద సనద పోలిపురవరాధీ శ్వర 

వెల రా(టిప్ఫథ్వీశ్వర రాజ్య సముద్దరణ శ్రీకొఆవి వెన్నయామాత్య పాత 

హరితసగో[తపవిత సకలసుకవిమిత కసువరాజతనూజ గోపరాజు 

(పణితంబై న సింహాసనద్వాతింశిక యను కావ్యంబునందు సొహసొంకుని 

సాహసోపకారంబులును విటవంచని వంచకత్వంబును గర్ప్బూరాంగుని 

శాపమోక్షణంబును వ్మికమార్కునౌదార్యంబు నన్నది యేకాదశాశాగసము. 

Cal 

1. విశ్యబోధానురాశీ. 



థ్రీరస్తు 

సింహాసన ద్వాతిఏంశిక 

ద్యాదశాశ్యాసము 

క. శ్రీ పరిరంభణసమయ 

పాపితనవకుంకుమాంక భాసురనిజదే 

హోపమితసాం[ద నీరద 

రూపు న్సురవిమతనిహితరోషాటో పుజా, 

చ. హృదయమునం దలంచి ధరణీపండు [కమ్మటి నొక్క వేళ నా 

(తిదశవరాసనంబున కతి (పమదాస్పద మెనరాజ్యసం 

పద నరుదేర(గా నతని భావము గన్గొని యల్ల నవ్వుచుం 

దదనుమతంబు మాన్ని విదితంబుగ నచ్చటిబొమ్మ యి ట్రనుజా, 

ఆశ ముష్పదియొకటవ బొమ్మకథ వసా 

క్. ముప్పదిమాజులు (కమ్మటి 

యప్పుడ చనుదెంచినాం వాతనికథ లి 

ట్రొప్పుం/గదా యి(కదొకకథ 

చెప్పెద వీచేత నీకు, జెల్పదు చుమ్మీ. 

జనర క్షణోన్నత విశాలభుజాయుగళుండు సర్వసం 

జితకిన్న రేశ్వరు( డపారభటోదృటవై రిమెదినీ 

భృజ్ఞలజక్షపాకరు (డు భీమబలాఢ్యు(డు వి్మికమార్కు-( డా 

యుజ్జయి నీపురంబు న గుణోర్జితు (డై ధరయేలుచుండ(గకా. 

ఉ. స 

ప 
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వ 

. జననుతు(డు మాంతికీలుం 

డన(గా నొకభికుకుండు హరిమూ ర్రికి? దా 

నెనయగు భూవల్రభునిం 

గనుంగొన( జనుదెంచి ఫలము కానుకయిచ్చెకాం 

ఇచ్చిన గె కొని నృపు డిటు 

విచ్చేయుం డనుచు గారవించుచు నతనికా 

సచ్చరితు. డనుచు నాసన 

మిచ్చి యుచితగోష్టి జరపి యెలమని ననిపెలా. 

రు ట్రనిపిన తదనంతరంబున. 

ఆ వె. ఆఫలంబు తనగ్భహాధ్యక్షు చేతికి 

నిచ్చిలేచి లోనికేగె విభుండు 

మజీయునాతపస్విమణజునాండు[గొ త్తగా 

నొక్కపండుదెచ్చియొస6గ బతికి. 

. ఆపండు న్నృపు. డట్లు పుచ్చుకొని భాండాగారిచే నిచ్చె ని 

చీపార నృలహస్తు( డై యవసరం వీకించుచు న్ఫియకుం 

౭ 

'డేప్రొద్దుం గవితావిలాసమున నర్కేందు (పతీకాశు( డౌ 

ష్మైపాలుం గొలువంగ నయ్యు దశ వర్షంబు ల్వినోదంబుగజా. 

. అటు లొకనా(డు [కొత్తఫల మాత(డు దెచ్చిన! బెంచినట్టి మ 

రు టమున కిచ్చె నాకపియు( గ కొని మూర్కొని చూచి మెచ్చుచుం 

గటుకన( బండులం గొణుకణా నొకరత్నము గింజమాడ్కి- ముం 

దట? బడియె న్నిజ[పభల( దద్భహమండప మర్కువన్నె గాకా. 

. ఆరత్న మీక్షించి యాశ్చర్యమున విభుం 
డట గృహాధ్యము(డై నట్టి లెంక, 

ఈ 

10 

1. డఉేపారం గనరానివేషమున లం కేళ్మపతికాళు(డై . 
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టలిపించి యిన్నాళ్ళఫలములు దచెమ్మన్న 

నరిగి మాణిక్యంబు లై నవాని 

నన్ని టి(డెచ్చిన నాదాంపుటకు మెచ్చి 

వానికి నవి యిచ్చి వఠుస( చిదప 

శాంతికీలుం డటు చనుదెంచుటయు. జూచి 

యనఘ నీవిట్టి యనర్శమ జులు 

ఆ.వె, నాకు నిచ్చి యేమి నాయెడ( గె కొనం 

దల+చినాండ విపుడు విలువ. జూడ. 

నొక్యరత్నమునకు నుర్వియంతయు( జాల 
దిన్నిరత్న్స ములకు నెదియిత్తు. స మా 

. అనవు(డు నాభికుకుం డో 

జననాయక దినికంచె సమధికగుణమౌో 

పసిగలదు గాన వచ్చితి 

ననఘుండ వభయు(డవు సాహసాంకుఃడవగుటక్తా. 

. శ&తివర న్యాపియంబు విను! కృష్ణచతుర్తశినా(టికా|త్రి యు 

న్నత మగు మట్టి కింద మసనంబున నున్న పీశాచపం కిస 

న్నుతు లొనరించి "హోమము మశోరథ సిద్ధికి (జేయువాఃడ నే 

కతమున నీవు నచ్చటికి( [గక్కున రమ్మటు నాకు, చోడ్పడజా. 

. అనవుడు నింతకాలము ([సయాస మిదేటికి నొండె చెప్పినం 
బనివిననే యడంచి యొక (బ్రహ్మము జేసితి నేడు నీవు చే 

ప్పిన సమయంబు దప్పక యభ్రీష్షము నీకొనగూర్చ వచ్చెదం 
టి 

జనుమని ఏడుకొల్సి నృపచందు(డ మానస ముక్స్చహంప(గోల్. 

. అంత. గృష్టచతుర్దకి వచ్చినం దా సమయంబున. 

HH 

18 

|. నాడా(పురమునకు మెచ్చినడానికి నవియిచ్చి. పిదప. 
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క. సీలాంకితభూషణములు 

సీలాగురు లేపనములు నీలాంబర ముల్ 

నీలో త్సలములు నిజదే 

హాలంకారములు గాంగ నత డొక్క ండుజా, 18 

రై . కరవాలహసు( డై పురము వెల్వడి వీర 

భావంబుతో. బూర్యభాగమునను 

డాకినీచండ తాండవసముద్దండంబు 

ఘూకఘూత్యా-రాది మఘోరపదము 
సంహృతశ వదాహసమయ సముజ్జ్యల 

చ్చట చటధ్యని వహ్ని సంకులంబు 

సకుటుంబవృద్రజంబుకభీషణా కోశ 

సంత తబధిరితాశాంతరంబు 

ఆ.వె. కర్పరాస్థికూలకంకాళనృక పాల 

దారుణంబు భూతకారణంబు 

నాగభయరసంబునకు నాస్పదంబై న 
యాళ్మళానభూమి కరిగి యచట. = 17 

క, వటతరువు క్రింద ననలో 
త్కట మగు గుండంబుపొంత( దపసిం గని యే 
మట పనివంపుము నావుడు 

భటభావము( బొగడి కార్యపరు(డై యత(డుజా. 18 
వ. ఇచటికి! [గోశమాతమున నొక్కశించుపావృక్షం బున్నది యందు విల 

గ్నుండగు బేతాళండున్న వా( డతనిం గొంచు రమ్మతండు మౌనంబునం 

గానిరా( డని పంచిన నట చని యనేకవిహంగభుజంగ పిశాచ (బహ్మ 
రాక్షస సతతనివాసం బగు నమ్మ హామహీరువాంబు డగ్గణి తదీయ శాఖావ 
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సకావనతచరణుండు శవలంబమానహస్తుండును నధోముఖుండును నగు 

నా భూత పముఖుం జూచి. 

సీ, తరు వెక్కి. కాళులతగు లూడ్చునంతలో! 

జేతులుపట్టినం జేతు లూడ్చి 

మజియు! గాళ్ళం బట్టి మొజవెట్టునాతని 

మెడమీ(ద నిడుకొనిపుడమి కుటికి 

బంటున కుచిత మౌ పనికి? బంపక భిక్షు 

కుండు పీనుంగుమోవ.గోరిపనిచె 

ననిదూఅంగా వికాచా[గేసరుండు మీ(ది 

కెగసి యెప్పటియట్టతగిలియండె 

ఆ,వె. భూవరుండు మోసపోయితి నని తాను 
మీంది కేగి వీపుమీద? బెట్టి 

కొనుచు డిగ్గి యేమియును బల్క- నోడుచు( 

_ గదలివచ్చెంగార్యగౌరవమున,. 

క, ఆయెడ బేతాళుండు జన 

నాయకు? బరికించి వెడి నరవర భార 

వ్యాయామము మజచి సుఖో 

పాయంబున( డెరువు జరుగునని కథ(జి ప్పెకాం 

ని వ|జముకుటుని కథ ఏ 

వ. అది యొట్టనిన, 

ఆ.వె. అఖిలలోకవిదిత మైన కాశీపురం 

బున |బతాపముకుటు( డన6గ రాజు 

కఒ(డు వాని కిష్టకాంత సోమ్మపథభ 

యన6గ6 గలదు పేరు సార్థముగను. 

19 

20 

21 

వలి 

28 
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క, ఆదంపతులకు సుతు(డు [ప 

మోదాకృతి( బుట్టి వ్యజముకుటు! డనంగా 

మేదిని. బరంగుచునెన్న(గ 

శ్రీదనరారంగ మరునిచెలువు వహించెకొ, . ల్లీక్త 

క. ఆరాజసుతు(డు బుద్ధిళ 

రీరుండనుమం, తిసుతు(డు పియసఖు(డుగ నా 

నారూపవినోదముల వి 

హోరంబులు సలుపుచు న్మహావ్యసనుం డె. జోస్ 

ఉ, ఇష్ట సఖుండు( దా నడవికేగి మృగంబుల వేంటలాడుచుం 

గ్రిష్టశరీరు(డై కొలని (కేవ జలార్థము చేరి కన్యకా 

సృష్టికి నాద్యలో యనెడు చెల్వలు 'గొల్వంగం దారకాంతర 
స్పష్టహిమాంశురేఖ కిది సాటియనం బొడ(గాంచెనొక్కతెక లికి 

చ. అనువుగ బాహులోచనకుచాస్య కళ భొనివచ్చినారు తెం 

ని బిసమీనచ[కనలినౌఘము నీళ్ళను ముంచి వచ్చి శో 
ధన మొనరించి చేకొను విధంబున నంబురుహాకరంబు పొం 

“తను విహరించు బాలికయు ధారుణినాథుతనూజు( జూచినకా,. 27 

క, ఇరువురచూపుల మదను(డు 
శరములుగా(జేసి పులక సముదయ మొదవకళా 
సరి నయ్యిరువురమనముల( 
గర (గించెం [బేమరసము గడలు కొనంగ కా. 28 

ఉ. ఆంబురుహోక్షి యప్పుడు [పియంబున నౌందలగల్వపూవుంగ 

ర్లంబున( జేర్చి, దంతశిఖరంబుల ఘట్టన చేసి, పొదప 

1. గొల్వగ నొప్పుచుం గళా, స్పష్టహిమాంపరేఖకిది సాటియనందగు 
కొమ్మ( గన్ల్గొనెళా, 2. తనిలిచియున్న బాలకి య. 
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ద్మంబున( బెట్టి, వక్షమున దాపి, మనోగతి. 'లక్షణంబు వ 
కృంబున( దోంపకుండం జెలికత్తెలు గొల్వంగ నేగ నూరికిజా. 29 

క్, ఇటనాతురు(డై వ|జము 

కుటుండు పియసఖు(డు దన్ను, గొల్వంగంబురి కొ 

దట నరుదెంచియు నొకచెం . 
గట నుండెం దెలియరాని 'కనుబేటమునజా. 80 

వ. ఇట్లాకన్నియ నామ్మగామ జన్మ(పేమాతిశయంబు లెజుంగమి మిగుల( 

బొగులుచు దాని తగులు వగల నొగులు చున్న రాజకుమారుం దెలుపకుం 

డుట బుద్ధిగా దని బుద్ధిశరీరుండు డగ్గణి నీ కింతచింతయేల విను మాకో 

మలి తలమీంది యత్పలంబు కర్తంబునుం జేర్చుకొనుట కర్ణోత్సలుం డను 

_రాజుగలం, డది దంతఘట్టితంబు సేయుట దంతఘట్టకుం డనం దన్మం|తి 

గల, డది పదపద్మంబున మోపుటం బేరు పద్మావతి యగు, నది హృద 

యంబున నత్తుట సీవ వాద యెశ్యరుండ, వని సూచించె నప్పుడే నిశ్చ 

యించితి నాకర్గ్లోత్సలుండు *కుంతలదేశం బేలుచుండు నని విందుము.. 

ఉ. ఆతనిమం,త్రికూతు భవదంగనగా నొనరించువా(డ ర 
మ్మా తలపోత లేల యని మానవనాథతనూజు( గొంచు న 

సీతని గూఢ వేషముల నేగుచు( "గౌంతలకంబు చేరి మా 

“ర్తాతిథివృత్తి నొక్క-తె గృహంబున నిల్చి యను[కమంబునకా. విపే 

౭ ఈపురం బేలురా జెవ్వ( డాతని మంతి 

యెవ్య( డాతనికూ(తు రెవ్వరొ కొ. 

యింతయు నెజు(గుదువే యని 

యడిగిన నుర్వీశ్వరుండు కర్గోత్సలుండు 

1. కనుజతనమునకా. బి. కళింగదేశం. 8. నేగికళింగ పురంబుసొచ్చి 
4. ర్లాతురవృత్తి. 
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తన్మంతివర్యుండు దంతఘట్టకు(డు త 

తనయ పద్మావతి యన(గ( గలదు 

దానికి నే నివ్షదాసిన్రై వర్తింతు 

నని యది చెప్పిన నాత్మ( బొంగి 

ఆ.వె. మం|తిపుతు(డు తనమాట నిక్కువమైన 

నతని నూజడించి యదియ యటకు 

దూతిగా/గ మొదలుదొరకొని తమరాక 

చెప్పిపుచ్చి రపుడు చెలియకడకు, 88 

క. అది చని యొక రాకొమరుండు = 
సుదతీ నీతల( పెణింగి 'సుగుణత యొందం 

గదియ( జనుదెంచి సమ్మద 
మొదవ(గ నాయింట విడిసీ యున్నా డనినకా. 84 

వ. అది విని గూఢభావం బేర్పడకుండ దానిని భర్జించి రోషమిషంబునం 

గర్పూర మలయజ సాందంబు లగు రెండు చేతుల దాని రెండు చెక్కులం 

దన పది వేళ్ళు నంట[వేసిన నది ఖిన్నవదనయై తిరిగి చనుదెంచి తత్య 

తావమానంబు సూపిన నారాకొమరుం డింక నాశ లే దని యుస్సురనినం 

దత్సహచరుం డగు బుద్ధిశరీరుం డట్టనియె కీత్ 

ల . చింతింప కింక దిని చెక్కిళ్ళం దెల్లని 
కో య 

పదిరేఖలుగ వేసి పంపు టరయ 

నిదిశుక్స పక్ష మీపదిదినంబులు( బుచ్చి 

రమ్మని చెప్పుట నమ్ము మనుచు! 
దెలిపి యాపదిదినంబులు( బుచ్చి యాదాసి( 

ార్థించి యెస్పబియట్టపనుప 

1. సుందర మొదవకళా- సుగుణతనమునకా. 
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నది తొంటి|కియ మాటలాడ(గా( గుంకుమ 
నూజెడి సఖి బిల్చినోరిమీంద 

ఆ.వె. దీని నడువు మనుచు.దెగి మూడు వేళ్ళు వే 

యించి వెడలనడిచెవంచ నమున 

మగిడివచ్చి కుంకుమద వాంకితము లౌ 

పెట్టు సూపే నది యఖీష్టమమర. 8G 

గీ. చూచి యాస లేమిం 'జూకురుంబొందుచు 
చచ్చుటొప్పు ననుచు వెచ్చనూర్చు 
వ జముకుటు( బొగల వల దసతత్సఖు( : 

డాస గలుగ దెలిపి దాసి బిలిచి, 87 

వ, ఆకన్నియ రజస్వల యై యుండంబోలు( గావున నెజ్బగా నీమూ(డు ,వేట్టు 
[వేయించి తోలించె సీమూ(డు దినంబులుం గడపి యింక నొక్కుతో 

యంబె యరుగవలయు నని వేండుకొనిన నదియం' [గమంబున నాలుగ 
వనా(డు కన్యకాసొధంబునకుం జని మగిడి వచ్చి. 88 

మ. నగుమో మొప్పంగ నే(టిమాట వినుచు న్న న్నాదరింపంగ నే 

ను(గు తద్వేశ మదించి కంబము వెస న్నుగ్గాడి యేతెంచిన 
న్మాగసాల న్వెడలంగరా దనుచు నంభోజాశ్ని పీఠంబుపె 

డిగజాజ న్నను( |దాట( గట్టి విడిచెకా డెందంబు బిట్టుల్క-(గాకా. 89 

క, ఆనవుడు తన్మార్గంబు న( 

జనుదెమ్మను టయ్యె ననుచుజన పతిసుతునిం 

గొనిచని యాపీఠము పై 

ననిపె నతని మీందివార లటు చేందుకొనకా. 40 

1 సు౦క్కుచు(బొక్కుచు. 
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(a 

శ్రా 

శా, ఆసౌధాంతర సీమ రత్న మయ పర్యంకంబు పె నుండీ త 

ద్రాసీలోకక్ళతోపచారు డగుచుం దాంబూల పుష్పాదు లు 

ల్లాసం బంది చెలంగి కై కొనుచు బాల న్సిగుదేజుం బరీ 

హాసో_క్తిం బరికించి రాకొమరు( డేకాంతబునం |బోడయె. 

తల(పునకందెం గడు న 

గల మగుతమకమున బాల( గౌ(గిట నిడి మై; 

బులకలుమొలవగ (6దలకొని 

చులుకగర తిసు ఖముచ వులుచూపుచు [గ వసెకొం 

. ఈగతి. బెక్కునాళ్ళు సుఖియించుచు నుండి విదేశభూమిలో 
నేగతి నున్నవా(డొ తన యిష్టసఖుం డని యిచ్చలోనః+ జిం 

తాగతు( డెన దీనికి. గతం బిట నేటిది చెప్పు మన్న నా 

త్మాగమనంబు( దన్మతియు నాతని యున్కియుం జెప్పె నేర్పడకలా. 

. అది విని నీకాప్తుండు నొ 

హృదయస్థికి యఆయ(గు జాణ( డ్మీకియ దాసీ 

సదనమున నొగులుచుండ(గ 

నది యేలా చెప్ప వాత డా పుండు గాడా. 

. అతనికి విం దోన రింపం 

జతురుండు నను మెచ్చు. బాయసము( బక్యాన్నా 
న్వితముగమఘృతముంగొనిచని 
యతిముదమున(బెట్లియింటికరుదెమ్మనుచు కా. 

ఆపదార్థములు రయమ్మున సమకూర్చి 
యా తాడు వెంటనే యనుప నతడు 

చనిదా సిగృహమునః దనయిష్టసఖుంగాంచి. 
బాలిక యిదె విందుపనిచె ననిన 

శీలి 

48 

44 

45 
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చేకట నాయున్కి జెప్పక యుండవై తివి 

తమమీ(ది చిత్తంబు దరలుం గాన 

సతు లిష్షుచెలికాని సైతురె నాకును 
విషమువె ట్టిది దొడ్డ విందువని చె( 

ఆ.వె. జూడుమనుచు నతండ్తు శకనకంబునకుంబి ట్రై 

నదియు(దినుటతడవె యవనింగూలె 

నెదిరివారిచి త మెణింగి వర్తించెడు 

వారికేల కీడు వచ్చునురక, ఢీ 

వ. ఇట్లు దృష్టాంతంబు చూపి నీవింకి గూఢంబున నేగి యతనికి భోజనంబు 

వెట్టితి నని చెప్పి మధుపానమ త్త యగు నమ్మ త్రకాశినికి లోందొడ గోరు 

నాట మూండు పోటులు వరుసం బొడిచి పాదభూషణమ్ము గొని రమ్మిట( 

గార్యంబు చూచుకొంద మని యనిపిన నతండు సని యా[కమం బొనరించి 

యందియం గొని వచ్చిన. | . శీ 

ఊఉ, అక్కడ మాని చత్పురి యపాంతమున న్మసనంబులోన గో 
రక్కు_(డు మీననాథుండు ధరం జరియించుచు విశమార్థమై 

యిక్కడ నిల్చినారొ యన నిద్దజు నుద్ధతి సిద్దవేష లై. 
యొక్కమఠంబు గట్టుకొని యుండిరి హలము కీల (గాలంగళాం 48 

క, ఒకనాం డటు కర్ణోత్పలు 

నికొడుకు మృతుండైన నెణి(గి నీతివిదుడు మం 

(తీకుమారు(డు నృపసుతుచే 
తికి నూపుర మిచ్చి సంత [దిప్ప(గంబనిజెన్,. జేరి 

క. అమ్మెద నని చూపుము తెగ 
నమ్మకు మతి దీనిజాడ లడిగిన నీచి 
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తమ్మున( గల(గక నాకీ 

సొమ్మిచ్చెను గురు. డటంచు( జూపుము నన్నున్. . 

సీ, అనవుడు నౌ(గాక యని పురంబున కేగి 

యంగడి నమ్మంజూపంగ నొకతె 

మనపాప సొమ్మని మం (తికి( జెప్పిన 

నాతడు సొమ్ముతో నతని బట్టి. 

పృథివివముంద అ. బెట్టిన గలుషించి 

చెప్పరా యిది యెట్టు చేరెననిన 

నే (ముచ్చు6(గాను మీకీజాడం జెప్పెద 

బంటుల నావంట( బనుపు మనుచు? 

ఆ.వె. గొంద జా రెకులనుదోడు కొనుచు వచ్చి 

నాకుసొమ్మి చ్చెనీగురునాథుండనుచు ( 

జూప వారలుమది( గడుజో ద్యమంది 

యట్టివే షంబునకు సంశయంబునొంది. 

* ఓగురునాయక యీ సొ 

మ్మెగతి నిను. జేరె( జెప్పనేతెమ్మనినకా 
జోగులము మేము మాకట 

రా(గూడదు గాన రాజు రమ్మను. డిటకుజా. 

'క. అతనికి. జెప్పెద మనవుడు 

నతివేగమ యేగి వార లటు వినిపింపళ్లా 

క్షితిపతియను మతి నతివి = 
స్మితు(డై చనుదెంచి కపటసిద్ధున్నిమోల జా, 

ర్, వినతు (డ్రె. యున్న యాతని 

గనుగొని నీవీట దంత భుట్టకుసుత డా 

61 

62 

68 
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కినియె యీూమసనములో 

నను రాతులు దిరుగునది దిగంబర యగుచుజా.. వ్ 

క. ఈ రాతి నీకుమారుని 

మారిమస(గినట్టు చంపి మలయంగ నేనా 

ఘారాతికూలనిహతి(ద 

దూరుస్థలి నొంచి చరణ మొడియంగ నెగసెకా.... శీర్ 

శ. కాలు విదిర్శిన నందియ 

కీలెడలినం బుచ్చుకొంటి కితినాయక యే. 

స్రీలను జంపరు గావున | 

నాలలనను వెడలననుపు మంతియ చాలుకా. ee ఫ్డ్రి 

క, అనవుడు వెర(గంది భయం . 

బున మం[త్రితనూజసౌధమున కంగనలం 

బనిచి తొడ పై(దికూలం .. 
బున బొడిచిన యట్టులున్న “పోటులుదెలి సెకా, - లి? 

ఆ.వె. తెలిసి శోకరోషకలుషుండై యారాజు. 

మగిడి పురికి నేగి మంతికూ(తు 

దయ్యమనుచు. [బజలుదల(క(గా వెడల.గొ on 

ట్రించె. జూడనిది కడిందియనుచు. . కతి 

శా. ఆకన్యామణి దుఃఖమూలమున( (బాణాంత్యంబు ' చింతింపంగా . 

నాకాశీపురరాజపు[తకు(డు వ్యకాకారు(డై తన్మన 

శోకం బార్చుచు “వేడ్క జోగి దనయిష్టుంగా నెటింగించి య 
సోకం బౌ నిజరాజ్యముం దెలుపుచుం దోడ్కొంంచు నేగెం (ట్రయకా. . €9 

1. భూపతిదెలిసె౯. లి. వెడ్డుజోగి. 
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క. తదనంతరంబ యొక నా 

ల్లుదినములకు దంతఘట్టకు(డు సతియును దా 

మది( 'గూ(తుశోకదహనము 

పొదివిన, బర లోశమునకుటోయెంబెలుటజా. 

క, ఆపాపము గడపటం గా 

శీపతిపుతుండా యతనిచెలికాడో యీ. 
భూపాలు.డొ వీరలలో 

నేపురుషుం డొందు( జెప్పు మెటీ(గినకొల:దిజా. 

సీ, ఎతీ(గి చెప్పకయున్న నిప్పుడే నీతల 
పది[వక్కలె పడు నిది నిజంబు 

కావున జెపుమా నావుడు నిశ నూర 
కుంట మాసం బని యుర్వివిభు(డు 

కామాతురుండొచు( (బేమరాకొమరుండు 

ఎతనదాని (గా6జేసికొనుటతగ వు 

సచివసూను(డు నిజస్వామి కార్యమునకు 
మర్మంబు సేయుట ధర్మపథము 

ఆ.వె. తలవరుల చేత వానివ ర్రనము లెల్ప 

మొదలందెలియక యదినిజంబుగ(దలంచి 

చేసెంగావున దురితంబుచెందు గ(బభుని 

రాష్ట్రకృతమైనపాపంబు రాజు(టొందు. 

క. అనవుడు బేతాశుడునె 
మ్మనమున గొనియాడి యతని మౌనత్యాగం 

1. గూరుశోకదహనంబున. జి. తనపనిగా. 
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క. ఆనరపతి [కమ్మఆ' జని 

పీను(గు క్రియ వీంపుమీందః బెట్టుకొని చనం 

గా దొకకథనెపమున న 

మౌనము విడిపించి యతండు మగుడం బాజే౯. కిల్ 

వ. ఇట్లు మొదలికథంబోలె సారెసారెకుం గథలు చెప్పి మజు(గులైన సదుత్త 

రంబు లందుచుం బరికించుచు నిరువదియేనుమాజులుదా(క రాకపోకలనల 

యించి యతనివివేకంబునకు స్థిరోద్యోగంబునకుం బరిణమించి బేతాకుండు 

మే లొనగూర్చం దలంచి. ౬6 

క. నరనాథ సర్వలక్షణ 

పరిపూర్చుండ వంచు నిన్ను బలిసేయ మదిం 
బరికించి కపటభిక్షుకు( 

డరుదుగ నను దోడితేర ననుపుట గంటే. 87 

ఆ.వె. నన్ను(గొంచు నేగ నిన్నునుసాష్టాంగ 

మెజంగుమనిన్మమొ క్క-నెజు(గ౧(దొల్లి 

నేండు నిన్ను. జూచి నేర్చెద. నిప్పుడు 

మొకిిచూపు మనుము మోసపోక, 638 

క. ఇటు [మొక్కుమనుచు( జాలగిన( 

దటుకున నడిదమున వాని తల |దెంచి సము 

త్కుట మగు ననలములో నొ 

క్కట వెము వుసిద్దులెల్చ '«తిపడుసీకుళా. 69 

1. గనంబడు. 
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చ. అనవుడు నట్ట యియ్యకొని యాతని మూ(పున( బెట్టుకొంచు దె 
చ్చీన మది మెచ్చి వాండు మును సెప్పిన రీతిని _మొక్కుమన్న నే 
రని,కియంబల్కిన న్మణి ధరం _బణమిల్రిన వానిమ సకం 
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నంత భూతనాథు( డతని మెచ్చి 

యప్పుడై నం దల(పు మేవచ్చి నిల్చె ద 

సిద్దు లెనిమిదియును జందుననియె. 71 

కి, సుర లటు పెర్కొని విద్యా 

ధరరాజ్యము గలుగనొసగి తద్గుణముల క్ర 

చ్చెరు వందుచు నేగిరి భూ 

వరు(డును బేతాళుననిపి వచ్చెం బురికికా, . 72 

శా. ఈసామర్థ్యము నేర్పు( దెంపు నణిమాధీశత్యము న్లేక నీ. 
కీసింహాసన మెక్కు. టౌనె మదిలో నీక్షింపుమా యన్న ను 
ల్రాసం బెల్ల ద్ దొటింగి తద్గుణగణళ్లాఘాపరుం డౌచు ల 

శ్ఞాసంగ వ్యథ ( (గమ్మజం జనియె 'భోజమ్మావిభుం డింటికికా. 78 

-- ముప్పది రెండవ బొమ్మకథ. ___ 

క. తదనంతరంబ యాము 

ప్పది రెండవబొమ్మయైనం బద మిడు తరి స 
మ్మదమున ని(క (బల్కెడునని 

మదిలోప ల(దల(చియత(డుమలునా(డెలమికా. Th 

1. ఈకందమునకు మాటుగా, వ. అనిన నట్ట విక్రమార్కుడు సంకల్ప 
సిద్దుండయ్యె ్యగావున- అని యొక ప్రతిలో? గలదు. 
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క్ర సన్మునిహృద యారాధితు( 

జిన్మూ ర్తి గృపావిశేషు శేషాభరణు 

న్మన్మథమదగ జ కేసరి 

జన్మజరా మృత్యురహాతు సర్వేశ్వరునిఖా. . 75 

క, డెందంబున( దల(పుచు సం 

శందనమణిపీఠమెక్క_( గడగౌడునెడ నా 

కందువ నిలిచిన బొమ్మ వె 

సం దిన్నని నగవుతోడ జనపతి+ బలికెళా. 78 

చ, వలదన నేల యిట్టి దురవస్థల( బొంద(గ నేల నీకు భూ 

తలమున వ్మికమార్కుగతి ధర్మము సత్యము సాహసంబు ని 

శ్చలముగ నిల్పలేని మనుజ పభు' డీదెస మెట్ట(జూచినం 

దల(పులు నిష్ఫృలంబు లగు6 దత్త మెజుంగని బుద్ధి నిన్నిటళా. 77 

చ. అతని గుణ్యకమం బెలు(గు మయ్య భుజాబలభీమసేను6 డా 

తతరణకౌ శ లార్జును (డు ధర్మయుధిష్టైరు డా రరక్షణా 

చ్యుతు(డు కృషాదిలీపు( డరిసూదన భార్గవు( డర్గబోధవా 
కృతి విభవామరేం[దు(డన6గా నంత డుజ్జయినీపురంబునకా, 78 

చ. (క్రతువు లనేకము ల్నడిపి గౌరవ మేర్పడ నుర్వి స పసం 
తతులును నిల్చి వేదనినదంబులు విపగృహంబులందు సం 

తతము/ జెలంగ దీను లతిదానముల న్నెగడంగ ధర్మసం 

గతి మెజయించె రాజసవికారము లెవ్వియు జెందకుండ(గకా. 79 

చ. కజవులపే రడంచి యుదకంబుల నెప్పుడు నర్గవాకృతిం 
జెటువులు నిండియుండ( దమసీమల( దప్పక నాల్గుజాతులుం 

దజచుగ ధర్మము ల్నెజప. 1దస్కరజారుల న1|పమ త్రత 

న్మెఅియ(గనీక సజ్జనులు మెచ్చ(గ కాశ్వతకీ రికాము( డై. 80౮ 

1. దస్కరశాతుల 
వన! 
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లా 

. అంబుజమి|తు నంశ మని యార్యులు సన్నుతి సీయగా సము 

దంబులు నాల్గుమేర లగు ధారుణి యంతయు నేలుచుం (బతా 

పంబున రాజు లెల్ల దన పంపు చరింపుచు గొల్వ! గార్యఖ 

డంబుల వెరులం దుసిమె గట్టిగ సత్యము నిల్పుకోరికికా. 

॥ స త్త్యంబుననె మహాశ్చర్యంబుగా గెల్చి 

వసుధేవలను నాత్మవకులం జేసి 

వరరత్నకనకాది వస్తువు లన్నియు 

దనసొమ్ముగా వేసికొని యతండు 

హయమేధములు మొదలెన యాగములందు 

గూడి దేవతలెల్ల(దోడుపడ (గ 

బడుగులు వెండిన( |బాణంబు లెనను 

వంచింప కొసగెడు (వతము వట్టి 

ఆ.వె, సర్యదికుు.లందు( జూటించి యర్థుల 6 

గూడ! దిగిచి వారు గోరినట్ట 

యూళ్ళు నర్థమును యథోచితంబుగ నిచ్చి 

శాసనంబుగాగ శక మొనర్చె. 
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ఆ వె. నడుమ శా భివాహనశకంబు గలిగీయు? 
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క, ఈపాటి మహిమ గుణములు 

UR 

సీపాలం గలిగె నేని నే. డెక్కు. వృథా | 

టోపంబులు వల దని యో 

ష్మాపాలక నిన్ను మాన్న. జలమో ఫలమో. 

. ఆని చెప్పి మతణియు నాతని 

మన మలరయగం బలికె నిన్ని మాటులు మానే 

ర్పున నతనిమహిమకొల'! ది 

“న్వినిపించితి మింతెకాక నీవల్పు(డవా. 

. నరనారాయణులనఈ€గా (6 

బర(గెడు హరిమూర్తు లుర్వి ఫల్లున దామో 
దరుల్రై పుట్టిరి నాం డా 

నరు. డత(డె పుట్టినాండు నరవర తిలకా. 

. ఈకలియుగమున విద్యల 
కేకడ( జేపట్టు లేమి యెటీ(గి పలికి వా 

ణీకామిని వినిపించిన 

నాక మలభపుండు సెప్పె నచ్యుతుతోడకా. 

ఆ.వె. *ఆచ్యుతుండు విద్యలై శ్వర్యమున౦గాని 

మెజయవనుచు(జిప్పి యెణుకగలుగ 

నరుని( బుట్టం బంచె నరపతిత్వము గోరి 

యతడు నవని సీవయె జనించె. 

క. నరునకు నారాయణునకు 

నరయఃగ భేదంబు లేదు హరి యొక డు న్ 

త్తరలి 

65 

37 

అరి. 

89 

1. వినిపించిననింతనేమి. 2. అచ్యుతుండ విద్యలై శ్యర్యమున(గాని, 
మెజయవనుచు. జెప్పి యెజుకగలిగి, యవనిబుట్టంబంచె నాహరియిప్తుడు నీ 

వై జనించినా( డవవనిపాల, 
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రకా 

య్యిరువుర రూపగు( గావున 

వర వుగ( బరికింప సీవ విష్టండ వనఘా, 

. ఈపుణ్యుని నిను. జూచిన 

కాపావధి గలిగి గల్మషం బడగ( గులో 

ద్దీపకః ోనావిష్ణుః పృథి 

వీపతి” యనుకీ ర్తి సీకు విహితం బయ్యెకా, 

అన విని చోద్యమంది వసుధాధీపు( డప్పటి కాపకారణం 

బొనర(గ( జెప్పు మెవ్వ రని యుత్సుకు(డె తను వే(డినం [గమం 

బున నది [కమ్మఅం బలికె భోజనృపాలక! పార్వతీసఖీ 

జనులము నేము దేవి కనుసన్నల డగ్గణి కొలు మెప్పుడుజా. 

ఒకనా( డేమును నయ్యం 

బికయును వి(శాంతికేగి వక పికభృంగ 

[పకరపరితోషకర మగు 

నొకవనమున విరులు గోయుచున్నెడ వేడ్కళా. 

కన్నుల విని గాలి జఇన్నాందు నందియ 

యడుగు6దమ్మికి బెడ(గడర(జేయ 

నందిని నులికించు పెందోలు హొంబట్టు 

కైవడి నునుపారం గాసెవోసి 

తల(చినయంతనె వలపుల( దలకొల్పు 

వెలిపూంత మేనెల్హ్ల గలయంబూసి 

జక్కవక వ ౩దురక్కుడౌ రేవెలు( 

గెలమితో జడల పె వెలు(గుచుండ 

ఆ.వె. విసముమెడనుండియును దీపి'వెలికి దోప 

_ గేలకూలంబు ఫణిపతి లీలమెజయ 

90 

ol 

92 

౪8 

1. రపి. 
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మిండజంగ మె యామంచుగొండకూ (తు 

నెదుటికరుదెంచె ముక్కంటిచదురులా.డు. 

, ఆచందము గనుపట్టం 

జూచిన యావేళ మనసిజుండు మమ్ము. దెగం 

బూచి తన కమ్మ(దూపుల 

మాచి _త్తములెల్త+ గరళ౭చె మానము లెడలకళా. 

+ పులకించె. జెక్కు._ లలికం 

బుల లే(జెమ రొ త్తె నధరముల నద'రొదవెళా 
వలువల గనయము లూడెం 

*బలుకమజచి యుంటి మేము [ప్రతిమల మాడి_న్. 

= ఆతణి నయ్యందిక మా 

చేతోగతు లెతీ(గి కనలి చెలిమికి వెలిగా. 

భూతలమున( “జ తకు లై 

చెతన్యము లుడుగు( డనుచు కాపందిచ్చెజా, 

- ఆక్రియ కాప మిచ్చిన భయంబున నందజ మాత్మ లజ్జ ర 

వ్యాకియసన్నిపాత ముడుగంబడు కైవడి. గామవి,కియో 
ప్మకమ మౌనడం దెలిసి పార్వతికిం (బణమిల్రి తల్లి మా  . 

కేక్రియ శాపమోక్ష మగు నింత దలంచుట మాతృకృత్యమేః. - 

. అనుచుం _బార్థన చేసిన సిని కృపాయత్తాత్మయై మీరు కొం, 

చనపాంచాలికలె జనించు. డొక (పస్తావంబునం బుణ్యవ... 

చ్రనునిం జెప్ప(గ వాక్యసిద్ధి యగు. దతా 

బగు నయ్యిం|దసింహాసనంబున నల్టుండి . షః 

గ్రాలంబు క మీశాపమో .. 

చనమౌం బొండని వీడుకొల్పిన మనస్తాపంబునం బిమ్మ! ఏకం. 

. ఓక్ క్కమా జే భూలోక ంబునకు రానోడ, మాస షౌ ర్తన విశ "క 
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ర శ్రనిర్మితం 

నదంపడి. భూమికి వచ్చి యాయు. 
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తమ నాయకు గుణక థనార్థ మై నిన్నిన్ని మాజులు వారించితిమి. నాపేరు. 

శృంగార తిలక యనం బర:.గు, వీరలు జయయును, విజయయు, మల 

 యావతియు, ననంగసంజీవనియును, గంధర్యసేనయు(, (బభావతియు, 

గుపభయు, సంభోగనిధియు, సుభదయు, జందికయు, గురంగనయ 
నయు, ననంగధ్యజయు, నిందువదనయు, విలాసరసికయు(, గోమలియు, 
సౌందర్య వతియు, లావణ్యవతియు, అజ్ఞావతీయు, నిందుమతియు, జన 

మోహినియును, విద్యాధరియు, హరిమధ్యయు, సుఖ|పదాయినియు(, 

[బబోధవతియు, మలయవతియు, హంసగమనయు, నంగసుందరియు, 
సుకేశియ(, జతురికయు, వామాంగియ(, దలోదరియ, 'నను పేరులు 
గలవారని యెయింగు మిట్టి మేమును. 100 

క్క బొమ్మల మై యామణిపీ 

ఠమ్మున బహుకాలముండి డస్సితి మని చి 

తమ్ముల బొగుల(గ మాభా 

గ్యమ్మున నీతోడ మాట లాడంగలిగెకా. 101 

ర్ం కష్టంబు వీడె నీకే 

యిష్టం బది వేడు మిప్పు డిచ్చెద మనినజా 
సాష్టాంగ మెరంగి భోజుండు 

హృష్టుండై. పలికె వారిహృదయము లలరకా, 102 
క. మీకృప సంపద అన్నియు 

నా కుండగ నేమి |పార్థనము భవదీయా 
లోకము గలిగెను బుణ్య 

కోకుడ నైయండం గంటి లోకులు వొగడకా, 108 

1. మనోహరియు, మానవతియు, పద్మపాణియు, నీలవేణియు, శకవాణియ, 
పులిన్మశోణియు, నిరుపమయు నను పేరులు (పత్యంతరములలో నున్నవి. 
వీనింజేర్చిన ౩౨ నకు మించినవి. 
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క. అని వినయోకులు వలికిన( 

నియాడుచు నిలిచి రాజకుంజర నీచే 

సిన యుపకారమునకు నే 

మని _పత్యుపకృతి యొనర్చ నర్హము మాకుకా. 14 

చ. సకలకళా [పవీణుండవు సజ్జనరక్షణద క్షి ణుండ వం 

ఛకరిపుభ కిశీలుడపు దానవినోదివి సర్వభావభా 

వకు(డవు విష్ణుమూర్తివి దివానిశముం గవిపొఠకార్థిగా 

యకనుతిశాలి వుర్విపతి వల్పుండవా భువి భోజభూవరా! 105 

శా, నీ కేవాంఛయు లేకయున్న వినుమా ని న్నెవ్వ( డీక్నించినకా 

మాకిష్టంబు సర స్వతీవిభవ మామర్వుండు వేపొందు, వా 

క్పౌ0ఢుండ్రై విలసిల్లం జేసెదము భూపాల్మాగణీ సీయశం 

బాకల్పంబుగ నొప్పుంగాత జనలో కానంద మై సాంద మె. 10% 

స్ప కన్ను లయ్యును బండికన్నులయ్యును జం[ద 

సూర్యులెవ్వనికడ సౌంపుగనిరి 

_ సుతుండయ్యు రథముపై సూతుండయ్యును సుర 

జ్యమ(డెవ్యనికడ (శేషఘ్టండయ్యెం 

దల్పంబునయ్యు నాకల్పంబు నయ్యు నా 

గేం|దు( డెవ్వనికడ నెన్న(బడియెం 

బదమయ్యు మ స్తకాస్పదమయ్యు నాకాళ 

మథ్య మెవ్వనికడ మహిమకెక్కె 

ఆ.వె. నట్టి యభయమూ ర్తి హరిహరనాథుండు. 
దేవదేవ డిష్టదెవ మగుచు 

నెరయగదబోచు గాత సీకొల్వువారల 

భూజనేందభూజ భోజరాజ. . 197 
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క్, పర్యా పంబుగ( గథ లీ 

మర్యాద న్విన్న యట్టి మానవునకు నొ 

దార్యంబును దెగువయు గాం 

భీర్యమ్మును [బవియము నయము. బెంవువపాంచుకాం 108 

మ. ఆని దీవించి యుమాసఖీజనులు దివ్యాకారసంప త్రి సొం 

పున నాకాశమున న్మెలుంగుల, కియం బొల్పారునుల్లాససం 

జనిత పౌఢవచో విలాసముల నాశ్చర్యంణు రెట్టింప నా 

జనులెల్బం దము( జూడయగా? జనిరి భోజ శేషు నగించుచుకా, 109 

కా, భోజేందుండును నెక్కరామి వదయాంభోజంబులో( గాంచి ని 
ర్వ్యాజం బై విలసిల్లు యత్నమున ఏిద్యత్సన్నిధిజా దాని పె 

దేజోమూ ర్రి€ దిలోక వంద్యుని 'ీమవొదేవుకా శివు న్నిల్పి త 

త్పూజాలబ్ది వర[పసాదమహిమకా భూమండలం బేల(గకా, 110 

స్థాన సద్యోనిర్ణయ వాదులు నృరసులు *న్సంగీతకావ్య కియా 

విద్యావంతు లనంతశిల్పర చ నావిజ్ఞానులు న్సర్యసం 

పద్యోగ పథమానకీ ర్రియతులు న్భామామనోరంజనా 

హృద్యాకారులు(. బుణ్యవర్తనులు నై యేపారి రుర్వీజనుల్, | 11! 

మ. అనుచుం జెప్పిన నదిజాత మిగులకా హర్షించి యోదేవ యే 
నును బూర్యంబున( గొంత వింటి బిదప న్నూత్న|పసంగంబున 

న్విననింపౌగతి నేడు వి స్తరముగా వింటి న్మహావీరు. డా 
_ తనిసామర్థ్యము నీప్రసాదమున( జితం బయ్యె మృత్యుంజయా. 112 

క, *నాకోరిన క థలెల్టను 

నేకతమున( దెలియ నానతిచ్చితీ దేవా 

1. మవాోదేవున్ననున్నిల్పి, మహాదేవుం దగిన్నిల్పి. ౨2. సంగీతవాద్య 
కియా. శీ. నాకోరినకొల6దినియీ + 
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యీక లి యుగ పర్యంతం 

వీకథలు (పసిద్గి కెక్కు నిట నీకరుణకా. 118 
థు 

మ. 1అని యీరీతి నుమామహేపలకు సాం|దానందసంధానమై 
విననిం పై కవిసమ్మత్మపకృత మై విద్యన్మనఃసద్మ జీ 

వన మై పావన మై మహాసనకథాద్వా తిం కర్ణామృతం 

బన నెల్పప్పుడు, జెల్చుగాత భువిలో నాచం[దతారార్క- మై, 114 

రా అంభోరాశిజల ప్రపూర్ణ విహృతివ్యాస క్రచిత్తాంబుజుం 

గుంఖీసంభవముఖ్యసర్యమునివాగ్గుంభస్తుతారంభునికా 

 జంభారాతిసమీహితాయసమహో స్తంభాంతసంభూత సం 

రంభాటోపవిదారితారివరు( (బహ్హాద్మపతిస్టాపరుకా. 118 

శా. బాణాగారముథా భిరక్షణగుణ పారబ్బు యుద్ద క్రియా 

క్షీజోపేంందసుహృత్యకృత్యుని దృఢాంగీకారసన్మానిగీ 
ర్వాణాధీశ సమర్చితాం ఘియుగళు న్వామాంగవిన్య స్తశ 

ర్యాణీమగ్నమనోంబు జుం 2దిభు వనావవ్షంభుని ౯ శంభునిజా.. 118 

మాలిని, నవహిమకరజూటా నందితామ ర్యకూటా 

జవనవృషభవాహా శంఖచ।క్రాంక దేహో 

ధవళనిజశరీరా దానవధ్యంసకారా 

శివమురరిపురూపా శిష్టదృష్టస్వరూపా, i1 

గద్యము. ఇది రాయగజగంధవాకోణ వై. రిమండలికభేకఫణీం[ద వీర మోట్ట 

విభాళ కళింగ దేశ నిరూమధామ త్యాగనాగార్జున కర్ణాట [దవి కాం 

మహారాష్ట్ర? భూపాలరూపనూపురసుందరచరణార వింద సనదపోలిపురవ _ 

1. అనుచుంబా9ర్థనజే సె గావున నరేం|దానందసంధానమై. 2. దిభువన 

వాక్టిపారపారీణునిన్. 



490 --65 సింహాసన ద్వాత్రింశిక 

రాధీ శర వెలనా(టిపృథ్వీశ్వర రాజ్యసముద్ధరణ శ్రీ కొజవి వెన్నయా 

మాత్య పౌత్ర హరితసగో త సకలసుకవిమి|త కసవరాజతనూజ గోప 

రాజ విరచితం బయిన సింహాసనద్వ్యా|తింశిక యను కావ్యంబునందు బేతాళ 
హరణంబును, బద్మావతి యితిహాసంబును, విక్రమార్కుని యవ్ష్మపసిద్ధి 

సంసిద్ధియు( దన్మహాసామర్థ్యంబును, బొమ్మల కాపాగమనమోక్షపకారం 

బును దదీయ నిజస్వరూప పా ప్రి పియు నన్నది  సర్వంబును ద్వాదళా 

న య. 




